
  

RAPORT O STANIE 

GMINY GNIEZNO 

ZA 2021 ROK 



Strona | 1  
 

Gniezno, dnia 31 maja 2022 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym został 

przygotowany Raport o stanie Gminy Gniezno za rok 2021.  Raport jest zestawieniem 

najważniejszych informacji na temat funkcjonowania naszej Gminy w roku 2021. Wyrażam 

nadzieję, że Raport o stanie Gminy Gniezno pozwoli mieszkańcom przybliżyć stan gminy i ułatwi 

udział  w debacie publicznej.  

 

Z wyrazami szacunku, 

Maria Suplicka 

Wójt Gminy Gniezno 
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Władze Gminy Gniezno 

Wójt Gminy Gniezno 

W stosunkach publiczno - prawnych Gminę Gniezno reprezentuje Wójt Gminy Gniezno 

Pani Maria Suplicka. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy Gniezno, realizuje zadania gminy 

wynikające z przepisów prawa oraz nadzoruje bieżące sprawy gminy. Wójt wykonuje swe 

zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Sprawowaniem 

bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu Gminy zajmuje się Sekretarz Gminy Hanna 

Wrzaskowska, natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy Gniezno 

oraz realizacją budżetu należy do Skarbnika Gminy  Lidii Lebizon. 

 

Rada Gminy Gniezno 

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy Gniezno, która rozpatruje  

i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. W 2020 r. 

władza uchwałodawcza sprawowana była przez 15 radnych Rady Gminy Gniezno VIII 

kadencji, funkcję Przewodniczącego Rady pełnił Mariusz Nawrocki. 

Tabela nr 1. Rada Gminy Gniezno 

Rada Gminy Gniezno w 2020 r. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcje 

1 Mariusz Nawrocki Przewodniczący Rady Gminy Gniezno 

2 Kamila Butrymowicz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego 

3 Wioletta Nawrocka Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gniezno 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego 

4 Maria Brykczyńska Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego 

Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

5 Łukasz Ciesielski Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów 

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

6 Patryk Dobrzyński Przewodniczący  Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska  

i Porządku Publicznego 
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7 Bolesław Dziel Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Gospodarki Rolnej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

8 Jakub Fryza Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

9 Agata Górna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

10 Marian Kaźmiercak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Pomocy Społecznej 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

11 Zygmunt Lewandowski Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

12 Ryszard Majewski Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego 

13 Iwona Modrzejewska Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

14 Iwona Pajkert Członek Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy 

Społecznej 

15 Agnieszka Rzempała-

Chmielewska 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 
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1. Demografia 

Podobnie jak w roku poprzednim w Gminie Gniezno obserwuje się przyrost mieszkańców 

terenów wiejskich. Gęstość zaludnienia gminy Gniezno wynosi 74,01 os/km2. Na koniec roku 

2021 zanotowano 13 175 mieszkańców, a ogólna liczba ludności, w porównaniu z rokiem 2020 

wzrosła o 360 osób.  

Największym sołectwem pod względem liczby ludności w gminie Gniezno jest Jankowo 

Dolne/Jankówko. Na drugim miejscu plasuje się sołectwo Osiniec, na trzecim natomiast 

sołectwo Mnichowo. Sołectwo Jankowo Dolne/Jankówko liczy 1093 mieszkańców, Osiniec 

1045, Mnichowo natomiast 864. Najmniejsze sołectwa gminne to Obórka która liczy 74 

mieszkańców oraz Napoleonowa z 76 liczbą mieszkańców.  

Tabela nr 2. Stan ludności gminy Gniezno na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na sołectwa 

Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

BRACISZEWO 119  119 

DALKI 573 12 585 

DĘBÓWIEC 201  201 

GANINA 145  145 

GOŚLINOWO 849 5 854 

JANKOWO DOLNE 742 20 762 

JANKÓWKO 315 16 331 

KALINA 337 6 343 

KRZYSZCZEWO 94  94 

LUBOCHNIA 378 3 381 

LULKOWO 321 4 325 

ŁABISZYNEK 537 1 538 

MĄCZNIKI 101 1 102 

MNICHOWO 848 16 864 

MODLISZEWKO 471 9 480 

MODLISZEWO 328 13 341 

NAPOLEONOWO 76  76 

OBORA 351 5 356 

OBÓRKA 74  74 

OSINIEC 1032 13 1045 

PIEKARY 606 9 615 

PYSZCZYN 218 6 224 

PYSZCZYNEK 181 1 182 
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Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

SKIERESZEWO 336  336 

STRZYŻEWO KOŚCIELNE 210  210 

STRZYŻEWO PACZKOWE 286 1 287 

STRZYŻEWO SMYKOWE 181  181 

SZCZYTNIKI DUCHOWNE 814 13 827 

WEŁNICA 722 21 743 

WIERZBICZANY 353 2 355 

WINIARY 118 1 119 

WOLA SKORZĘCKA 302 2 304 

ZDZIECHOWA 763 13 776 

 12982 193 13175 

 

W 2021 roku w Gminie Gniezno zaobserwowano zwiększony przyrost naturalny urodziło 

się – 152 dzieci, natomiast zmarły 102 osoby. 

2. Finanse gminy 

2.1. Stan finansów i budżetu gminy 

 

Budżet Gminy Gniezno na 2021 rok został uchwalony w dniu 28.01.2021 r. r. Uchwałą Rady 

Gminy Gniezno  Nr XXXIII/248/2021 w następujących wysokościach: 

 

Dochody  71.263.705,24 zł w tym:     

dochody  bieżące       -      67 053 802,55 zł 

dochody majątkowe  -      4 209 902,69 zł 

 

Wydatki   73.637.976,24 zł w tym: 

          wydatki bieżące      -     62 405 518,57 zł                        

          wydatki majątkowe  -   11 232 457,67 zł 

W trakcie roku  budżet Gminy Gniezno był zmieniany  25 Zarządzeniami Wójta oraz 10 

Uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych 

dochodów i wydatków budżetu  wynoszą: 

 

Dochody 90 344 596,46 zł, w tym: 

dochody bieżące        -     75 183 073,34 zł 

dochody majątkowe  -     15 161  523,12 zł 
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Wydatki   82 826 400,46 zł, w tym: 

wydatki bieżące      -       69 553 873,60 zł  

wydatki majątkowe  -     13 272 526,86 zł 

Budżet na koniec 2021 roku  po stronie planu zamyka się nadwyżką w wysokości 7 518 196,00 

zł a po stronie wykonania  zamyka się nadwyżką   w wysokości  9 782 120,53 zł (sprawozdanie 

Rb-NDS ). 

 Plan dochodów po zmianach wyniósł 90 344 596,46 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 

2021 roku wyniosło 87 335 707,98 zł  co stanowi 96,67 % planu, w tym: 

 

Tabela nr 3. Dochody Gminy Gniezno w 2021 roku 

DOCHODY PLAN WYKONANIE % 

BIEŻĄCE 75 183 073,34 75 941 215,64 101,01 

MAJĄTKOWE 15 161 523,12 11 394 492,34 75,15 

 

Wykres nr 1. Struktura dochodów Gminy Gniezno ogółem w 2021r. 

 

 

 Plan wydatków po zmianach wynosi 82 826 400,46 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 

2021 roku wynosi 77 553 587,45 zł, co stanowi 93,63 % planu, w tym : 

Tabela nr 4. Wydatki Gminy Gniezno w 2021 roku 

WYDATKI PLAN WYKONANIE % 

BIEŻĄCE 69 553 873,60 65 081 785,51 93,57 

MAJĄTKOWE 13 272 526,86 12 471 801,94 93,97 

 

86,95

13,05

Struktura dochodów ogółem w 2021 r.

dochody bieżące

dochody majątkowe
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Wykres nr 2. Struktura wydatków Giny Gniezno ogółem w 2021 r. 

 

Tabela nr 5. Sprawozdanie o nadwyżce finansowej za 2021 rok 
 

Wyszczególnienie 

 

Plan (po 

zmianach) 

 

Wykonanie 

 

% lub 

Różnica 

plan/ 

wykonanie 

 

 

 

  A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 90 344 596,46 87 335 707,98 96,67 

A1. Dochody bieżące 75 183 073,34 75 941 215,64 101,00 

A2. Dochody majątkowe 

w tym: 

15 161 523,12 11 394 492,34 75,15 

A21. dochody ze sprzedaży majątku 4 144 956,00 1 620 562,02 39,09 

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 82 826 400,46 77 553 587,45 93,63 

B1. Wydatki bieżące 69 553 873,60 65 081 785,51 93,57 

B2. Wydatki majątkowe 13 272 526,86 12 471 801,94 93,97 

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / 

deficyt-) (A-B) 

7 518 196,00 9 782 120,53 + 

2 263 924,53 

C1. Różnica między dochodami 

bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi (A1-B1) 

5 629 199,74 10 859 430,13 + 

5 230 230,39 

83,92

16,08

Struktura wydatków ogółem w 2021 r.

wydatki bieżące

wydatki majątkowe
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D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 

 z tego: 

7 871 172,00 8 895 093,70 + 

1 023 921,70 

kredyty, pożyczki, emisja papierów 

wartościowych 

w tym: 

2 255 000,00 0,00 + 

2 255 000,00 

D.13a niewykorzystane środki pieniężne, 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych 

1 887 271,00 1 908 448,02 +  

21 177,02 

wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 

3 728 901,00 6 986 645,68 + 

3 257 744,68 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM 

 z tego: 

15 389 368,00 15 369 368,00 20 000,00 

spłaty kredytów i pożyczek, wykup 

papierów  

wartościowych 

w tym: 

3 450 000,00 3 450 000,00 0 

udzielone pożyczki 20 000,00 0,00 20 000,00 

inne cele  11 919 368,00 11 919 368,00 1 887 271,00 

 

2. 2. Podatki i opłaty lokalne 

 Wójt gminy jest właściwym terytorialnie organem do realizacji następujących 

podatków: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od 

środków transportowych, których pobór w całości przeznaczony jest na tworzenie dochodu 

gminy. Poniższa tabela przedstawia w sposób syntetyczny ważną część dochodu Gminy 

Gniezno. 

 

Tabela nr 6. Podatki lokalne stanowiące dochód gminy w 2021 roku 

Rodzaj Kwota  

wymiaru 

w zł 

Kwota 

przypisów  

w ciągu 

roku w zł 

Kwota 

odpisów 

w zł 

Razem 

w zł 

Ilość 

wydanych 

decyzji  

lub przyjętych 

deklaracji 

Rolny 

 

1 064 962,00 1 874,00 36 727,00 1 030 109,00 6 584 

 decyzji 

 

247 

deklaracji 

Leśny 

 

67 262,00 0,00 26,00 67 236,00 

Od 

nieruchomości 

8 338 319,00 311 340,00 219 684,00 8 429 975,00 
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Od środków 

transportowych 

414 687,00 

 

29 351,00 385 336,00 177 

deklaracji 

Razem 9 912 656,00  

 

Tabela nr 7. Umorzenia zaległości podatkowych 

Wniosków 

ogółem 

Wycofano 

wniosek 

Umorzono 

postępow. 

Odmówiono 

wszczęcia 

postępow. 

Bez  

rozpatrzenia 

Rozpatrzono 

pozytywnie 

Odmówiono 

umorzenia 

Postępow. 

niezakończone 

 

20 

 

1 2 5 2 5 4 

 

1 

 

 Łączna kwota umorzeń w podatku rolnym wyniosła 2 301,00 zł,  

natomiast w podatku od nieruchomości 7 737,00 zł. Najczęstszym powodem  umorzenia 

zaległości podatkowych przez Wójta Gminy Gniezno był pożar budynku.   

2. 2. 1. Podatek rolny 

 Podatek rolny był obliczany zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym oraz uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXI/223/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w 

sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na 

obszarze Gminy Gniezno na 2021 rok. 

 

Tabela nr 8. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 70 483,00 57 849,00 -12 634,00 -17,92% 

Wpływy (zł) 70 476,00   57 762,16 -12 713,84 -18,04% 

Zaległości na koniec roku (zł) 471,60 468,00       -3,60 -0,76% 

   

Tabela nr 9. Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

59 614,00 57 762,16 96,89% 

Tabela nr 10. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 

2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 988 011,00 969 959,00 -18 052,00 -1,83% 
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Wpływy (zł) 979 327,37 971 336,45 -7 990,92 -0,82% 

Zaległości na koniec roku (zł) 50 635,35 48 296,69 -2 338,66 -4,62% 

 

Tabela nr 11. Realizacja planu dochodu z podatku 

 

 

 

 

 

2. 2. 2. Podatek od nieruchomości 

 Podatek od nieruchomości był obliczany zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwałą Rady Gminy Gniezno  Nr XXXI/224/2020 

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2021 rok.  

 

Tabela nr 12. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 5 291 577,00 5 548 249,00 256 672,00 4,85% 

Wpływy (zł) 5 294 670,03 5 549 626,81 254 956,78  4,82% 

Zaległości na koniec roku (zł) 20 841,41 19 212,45  -1 628,96  -7,82% 

   

Tabela nr 13. Realizacja dochodu z podatku 

Plan  (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5 431 209,61 5 549 626,81 102,18% 

 

  

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

1 125 650,00 971 336,45 86,29% 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/8.pdf
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Tabela nr 14. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 

2021 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 2 722 520,50  2 873 989,00 151 468,50 5,56% 

Wpływy (zł) 2 656 878,77 2 827 937,42 171 058,65 6,44% 

Zaległości na koniec roku (zł) 298 651,00 342 857,82 44 206,82 14,80% 

  

Tabela nr 15. Realizacja planu dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

2 688 974,08 2 827 937,42 105,17% 

 

 Na ogólną wysokość dochodu z podatków w gminie mają wpływ: obowiązujące stawki 

podatku, powierzchnia gruntów i budynków oraz wartość budowli, a także ujawnione sposoby 

ich wykorzystania. W 2021 roku wysokość stawek podatków była na takim samym poziomie jak 

w roku 2020.  

 

2. 2. 3. Podatek leśny 

 Podatek leśny był obliczany zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym oraz komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 

średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. 

  

Tabela nr 16. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 68 321,00 61 502,00 -6 819,00 -9,98% 

Wpływy (zł) 68 213,00 61 610,00 -6 603,00 -9,68% 

Zaległości na koniec roku (zł) 108,00 0,00 -108,00 -100,00% 
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Tabela nr 17. Realizacja planu dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

71 000,00 61 610,00 86,77% 

 

 

Tabela nr 18. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 

2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 5 561,00 5 734,00 173,00 3,11% 

Wpływy (zł) 5 569,00 5 568,40 -0,60 -0,01% 

Zaległości na koniec roku (zł) 73,00 203,60 130,60 178,90% 

   

Tabela nr 19. Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

5 500,00 5 568,40 101,24% 

 

 

2. 2. 4. Działania egzekucyjne zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego, od 

nieruchomości oraz leśnego 

 W celu egzekucji zaległości od osób prawnych w 2021 r. wystawiono 24 upomnienia 

na kwotę 10 118,80 zł oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 7 tytułów wykonawczych na 

kwotę 1 419,00 zł. W 2020 r. wystawiono 33 upomnienia na kwotę 15 324,00 zł oraz przekazano 

do Urzędów Skarbowych 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 850,00 zł.  

 W celu egzekucji zaległości od osób fizycznych w 2021 r. wystawiono 1 417 upomnień 

na kwotę 530 418,40 zł oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 433 tytuły wykonawcze na 

kwotę 189 536,99 zł. W 2020 r. wystawiono 1 526 upomnień na kwotę 542 556,31 zł oraz 

przekazano do Urzędów Skarbowych 280 tytułów wykonawczych na kwotę 180 794,70 zł.  

 

2. 2. 5. Podatek od środków transportowych 

 Podatek od środków transportowych był obliczany zgodnie z ustawą z dnia  12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXI/225/2020 z 

dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
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transportowych na 2021 rok. 

Tabela nr 20. Realizacja podatku od osób prawnych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 73 772,00 78 349,00 4 577,00 6,20% 

Wpływy  (zł) 72 779,45 83 938,34 11 158,89 15,33% 

Zaległości na koniec roku (zł) 7 210,90 1 419,30 -5 791,60 -80,32% 

W  2021 r. nie było potrzeby wystawiania upomnień.  

 

Tabela nr 21. Realizacja planu dochodu z podatku 

Plan  (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

82 614,00 83 938,34 101,60% 

 

Tabela nr 22. Realizacja podatku od osób fizycznych w roku 2021 w porównaniu z rokiem 

2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 276 224,00 306 987,00 30 763,00 11,14% 

Wpływy (zł) 268 016,60 313 326,84 45 310,24 16,91% 

Zaległości na koniec roku (zł) 30 828,02 25 070,50 -5 757,52 -18,68% 

 

W celu egzekucji zaległości od osób fizycznych w 2021 r. wystawiono 39 upomnienia na 

kwotę 87 721,23 zł oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 12 tytułów wykonawczych na 

kwotę 36 799,40 zł.  

 

Tabela nr 23. Realizacja dochodu z podatku 

Plan (zł) Wykonanie (zł) % wykonania planu 

287 485,00 313 326,84 108,99% 

  

  

http://pgnieznog.wokiss.pl/zasoby/files/uchwaly/kadencja_8/sesja_2/10.pdf
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2. 2. 6. Pozostałe opłaty stanowiące dochód gminy 

Tabela nr 24. Realizacja opłaty planistycznej w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 40 589,09 307 977,23 267 388,14 658,77% 

Wpływy (zł) 101 108,06 217 720,25 116 612,19 115,33% 

Zaległości na koniec roku (zł) 22 853,51 268 190,16 245 336,65 1 073,52% 

  W 2021 r. wydano 16 decyzji dotyczących opłaty planistycznej. Dwie decyzje na łączną 

kwotę 263 801,61 zł oczekują na rozstrzygnięcie przez SKO. 

Tabela nr 25. Realizacja opłaty adiacenckiej w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica (%) 

Należność roczna (zł) 106 788,89 164 699,55 57 910,66 54,23% 

Wpływy (zł) 104 938,09 139 147,23 34 209,14 32,60% 

Zaległości na koniec roku (zł) 94 919,73 191 987,19 97 067,46 102,26% 

 W 2021 r. wydano 62 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej. W celu egzekucji 

zaległości wystawiono 49 upomnień na kwotę 13 559,08 zł. Do Urzędów Skarbowych 

przekazano 11 tytułów wykonawczych na kwotę 5 038,87 zł. 

Tabela nr 26. Realizacja opłaty za zajęcie pasa drogowego w roku 2021 w porównaniu z rokiem 

2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 81 948,28 62 197,47 -19 750,81 -24,10% 

Wpływy (zł) 77 479,18 67 964,57 -9 514,61 -12,28% 

Zaległości na koniec roku (zł) 1 528,00 936,00 -592,00 -38,74% 

 W 2021 r. wydano 204 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego.  W celu egzekucji 

zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 1 742,00 zł. Do Urzędów Skarbowych przekazano 

1 tytuł wykonawczy na kwotę 318,00 zł.  
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Tabela nr 27. Realizacja opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym  

na podstawie decyzji bieżących oraz wydanych w latach ubiegłych  

w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020 

 2020 2021 Różnica zł Różnica % 

Należność roczna (zł) 85 432,26 123 669,77 38 237,51 44,76% 

Wpływy (zł) 84 006,04 124 417,13 40 411,09 48,10% 

Zaległości na koniec roku (zł) 3 856,48 3 075,73 -780,75 -20,25% 

 W 2021 r. wydano 202 decyzji dotyczących umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie 

drogi. W celu egzekucji zaległości wystawiono 81 upomnień na kwotę 3 727,95 zł. Do Urzędów 

Skarbowych przekazano 5 tytułów wykonawczych na kwotę 152,70 zł.  

 

Tabela nr 28. Realizacja dochodu z powyższych opłat w roku 2021 

Plan (zł) Wykonanie (zł)    % wykonania planu 

310 000,00 549 249,18 177,18% 

 

 

2. 2. 7. Zwrot podatku akcyzowego  

Wójt Gminy jest również właściwym terytorialnie organem do realizacji zwrotu 

producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. 

Tabela nr 29. Postępowania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 

 Luty 2021 Sierpień 2021 Razem 

Liczba wydanych decyzji 379 314 693 

Łączna kwota zwrotu (zł) 731 213,31 374 683,78 1 105 897,09 
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3. Oświata w Gminie Gniezno 

3.1. Ogólna sytuacja Gminy 

Raport o stanie gminy w roku 2021 w odniesieniu do oświaty obejmuje 8 miesięcy roku 

szkolnego 2020/21 oraz 4 miesiące roku szkolnego 2021/22.  

Rok szkolny 2020/2021 a szczególnie rok 2020 w oświacie był drugim z kolei, w którym edukacja 

– z uwagi na pandemię koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej. 

• 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną; 

• od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkół podstawowych przeszli na 

kształcenie na odległość; 

• od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkół podstawowych przeszły na 

kształcenie na odległość; 

• od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkół podstawowych powróciły do 

nauczania stacjonarnego 

• od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych  

w całym kraju – kształcenie na odległość, 

• od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. –  kształcenie na odległość (od 19 kwietnia 2021 

r. przedszkola stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu 

pozostałych jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021 r.), 

• od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. kontynuowanie nauki w trybie zdalnym. 

• 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola; 

• od 3 maja 2021 r. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie 

stacjonarnym; 

• od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej – nauka w trybie 

hybrydowym; 

• od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej. 

W roku szkolnym 2020/2021 wprowadzono elastyczne przepisy, dzięki którym dyrektorzy szkół  

i placówek mogli swobodnie organizować naukę z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. Dyrektor otrzymał możliwość zawieszenia zajęć 

tradycyjnych stosownie do skali zagrożenia epidemicznego i związanych z tym potrzeb oraz 

możliwości organizacyjnych.  

 

3.2. Demografia 

Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci placówek 

oświatowych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Podejmując działania 

związane z ustaleniem kształtu sieci szkół i przedszkoli nieodzowna jest precyzyjna analiza 

sytuacji demograficznej na terenie gminy. 

Zgodnie z danymi ewidencji ludności Urzędu Gminy Gniezno, na koniec roku 2021, na terenie 
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Gminy Gniezno zameldowanych (potencjalnie zamieszkałych) było 3040 dzieci i młodzieży 

urodzonych od 2006 do 2021 roku. 

 

Tabela nr 30. Analiza sytuacji demograficznej ludności zamieszkującej na terenie Gminy 

Gniezno od 2006-2021 r. 

Lp. Rocznik 
Mężczyźni Kobiety Wszyscy 

Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem Stali Czasowi Razem 

1 2006 110 0 110 84 2 86 194 2 196 

2 2007 98 4 102 108 0 108 206 4 210 

3 2008 106 2 108 101 0 101 207 2 209 

4 2009 98 1 99 96 1 97 194 2 196 

5 2010 104 0 104 107 2 109 211 2 213 

6 2011 78 0 78 91 2 93 169 2 171 

7 2012 116 1 117 106 2 108 222 3 225 

8 2013 101 0 101 99 0 99 200 0 200 

9 2014 104 0 104 95 1 96 199 1 200 

10 2015 118 2 120 75 0 75 193 2 195 

11 2016 84 0 84 86 1 87 170 1 171 

12 2017 92 2 94 93 1 94 185 3 188 

13 2018 83 0 83 95 1 96 178 1 179 

14 2019 87 0 87 98 1 99 185 1 186 

15 2020 92 0 92 58 0 58 150 0 150 

16 2021 77 0 77 74 0 74 151 0 151 

17 2006-2021 1548 12 1560 1466 14 1480 3014 26 3040 
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Wykres nr 3. Liczebność grup rocznikowych w latach 2004-2021 na terenie Gminy Gniezno 

według stanu na koniec roku urodzenia 

 

Wykres nr 4. Liczebność grup rocznikowych w latach 2004-2021 na terenie Gminy Gniezno 

według stanu na dzień 31.12.2021 r. 
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Wykres 3 pokazuje liczebność poszczególnych roczników wynikającą z przyrostu 

naturalnego występującego na terenie Gminy Gniezno. Wykres 4 ilustruje liczebność 

poszczególnych roczników z uwzględnieniem przyrostów wynikających z zachodzących na 

terenie Gminy Gniezno procesów migracyjnych. Analiza wykresu 3  pozwala zauważyć, że w 

latach 2004–2021 najmniejszą liczebność grupy wiekowej 0-1, odnotowano w 2004 r. wynosiła 

ona wówczas 90 osób. Obecnie liczebność rocznika osób urodzonych w 2004 roku w wyniku 

procesów migracyjnych zwiększyła się do 159 osób. Migracja jest istotnym procesem 

kształtującym sytuację demograficzną Gminy Gniezno.  Począwszy od roku 2004 liczebność 

grupy wiekowej 0-1 nieznacznie rośnie wykazując okresowe odchylenia od ogólnie rysującej 

się tendencji. W roku 2021 w tej grupie wiekowej znajdowało się 151 osób. W badanym okresie 

można zauważyć wyraźnie zaznaczone okresy maksymalne przypadające w latach 2008, 2013 

i 2019, oraz okresy minimalne przypadające na lata 2004, 2009, 2011, 2016 i 2020. Należy 

zauważyć, że w badanym okresie liczba mieszkańców Gminy Gniezno systematycznie rosła 

(od 7492 w roku 2004 do 13081 na koniec roku 2021). Wzrost liczby mieszkańców gminy nie 

przekłada się wprost proporcjonalnie na liczbę urodzeń czy liczebność grupy wiekowej 0-1. 

Średni przyrost populacji w roczniku wynosi 45,79%.  

Prognoza demograficzna na najbliższe lata pokazuje, że liczba dzieci w wieku 3-6 lat  na terenie 

Gminy Gniezno będzie się utrzymywała na zbliżonym poziomie z lekką tendencją spadkową. 

Wykres nr 5. Prognozowana liczba dzieci w  wieku 3-6 lat w latach 2021-2024 na terenie Gminy 

Gniezno 
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Wykres nr 6.  Prognozowana liczba dzieci w wieku szkolnym (7–15 lat) w latach 2021–2028 bez 

uwzględniania wynikającego z migracji wzrostu liczebności roczników.  

 

Wykres 6 ilustruje to samo zjawisko uwzględniając przyrost liczby dzieci wynikający z migracji 

 

Wykres nr 7. Prognozowana liczebności grupy dzieci w wieku szkolnym w Gminie Gniezno w 

latach 2021-2028 w kontekście liczebność grupy na dzień 31.12.2021 
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Prognoza  demograficzna na  najbliższe  lata  wyprowadzana z tych danych  wskazuje,  

że  w  latach  2021–2028  liczba  dzieci w wieku 7–15 lat spadnie z 1624 w 2021 roku do 1419 w 

2028 roku. Liczebność roczników szkolnych będzie malała i w roku 2028 będzie na poziomie 

porównywalnym z rokiem 2018. Prognoza demograficzna nie uwzględnia procesów 

migracyjnych, które będą następowały po roku 2021. Jeżeli będą się one utrzymywały na 

dotychczasowym poziomie to szacowaną liczbę dzieci należałoby podnieść o ok 30%, który to 

odsetek jest średnim wskaźnikiem przyrostu grupy wiekowej z ostatnich 10 lat. Ogólna 

tendencja w sytuacji demograficznej Gminy Gniezno jest taka sama jak utrzymująca się od 

kilku lat w skali całego kraju. Zapoczątkowane  w  latach  90-tych  ubiegłego  wieku  przemiany  

demograficzne  są  przede wszystkim efektem wyboru, jakiego coraz częściej dokonują ludzie 

młodzi decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz 

stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na  założenie  rodziny  oraz  jej  powiększenie.   

Dla poprawy sytuacji demograficznej gminy istotne znaczenie ma prowadzenie przez gminę 

określonej prorodzinnej polityki w tym, w zakresie zapewnienia opieki jej najmłodszym 

mieszkańcom, gdzie stwierdzić należy, że: 

-  władze gminy starają się zapewniać opiekę przedszkolną wszystkim zainteresowanym, 

-  rozbudowywana jest sieć przedszkoli, 

-  zapewnia  się  funkcjonowanie  świetlic  szkolnych  we  wszystkich  szkołach  na terenie gminy, 

-  zorganizowane jest dożywianie dzieci we wszystkich placówkach, 

-  zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów. 

Sytuacja demograficzna Gminy Gniezno jest na bieżąco monitorowana i analizowana.  

 

Działania podejmowane w poprzednim roku kalendarzowym oraz ich efekty, w odniesieniu do 

zapisów strategii rozwoju Gminy Gniezno 

Tabela nr 31. Działanie II2Ba34 

Nazwa działania: 
Modernizacja, rozbudowa i remonty 

bazy dydaktycznej 
Oznaczenie: 

II2Ba 

34 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 
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Opis działania: 

Do działań które w tym zakresie podejmie Gmina należy 

zaliczyć: 

• przeprowadzenie analizy potrzeb remontowych i 

modernizacyjnych w zakresie bazy dydaktycznej na 

terenie Gminy Gniezno 

• zlecenie przygotowania projektu technicznego, 

• zlecenie prac budowlanych i modernizacyjnych. 

 

W ramach realizacji działania II2Ba34 na bieżąco analizowano stan bazy lokalowej 

służącej do realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno. W ramach realizacji działania 

II2Ba34 przygotowywano dokumentację i analizy związane z występującymi na terenie Gminy 

Gniezno potrzebami w zakresie wychowania przedszkolnego. Przystąpiono do budowy 

Przedszkola w Jankowie Dolnym. 

Tabela nr 32. Działanie II2Cd40 

Karta działania 

Nazwa działania: 

Dostosowanie systemu 

edukacyjnego do potrzeb 

mieszkańców Gminy Gniezno 

Oznaczenie: 
II2Cd 

40 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Poprawa efektywności działań edukacyjnych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

Opis działania: Gmina Gniezno przeprowadzi analizę możliwości 

dostosowania systemu edukacyjnego do potrzeb 

mieszkańców, zarówno w zakresie edukacji dzieci 

 i młodzieży, jak również edukacji dorosłych. Gmina 

wprowadzi również rozwiązania ograniczające 

dostosowujące koszty kształcenia w poszczególnych 

szkołach do wielkości subwencji oświatowej. 

  



Strona | 25  
 

W ramach działania II2Cd40 przeprowadzono reorganizację sieci szkół na terenie 

Gminy Gniezno. Działania dotyczyły szkół filialnych w Mnichowie i Oborze. Podjęte czynności 

skutkowały utworzeniem przedszkola w Oborze. Przeprowadzenie tej zmiany wymagało 

reorganizacji szkół w Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie oraz przekształcenie Zespołu 

Przedszkoli w Zdziechowie. 

Tabela nr 33. Działanie II2Ce41 

Karta działania 

Nazwa działania: 
Zagwarantowanie zajęć 

pozalekcyjnych dzieci i młodzieży 
Oznaczenie: 

II2Ce 

41 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Poprawa efektywności działań edukacyjnych 

Cel operacyjny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój społeczny 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Gniezno 

 

W ramach realizacji działania II2Ce41 corocznie w arkuszach organizacyjnych szkół 

uwzględniane są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy. W ramach tych środków 

odbywają się zajęcia sportowe, artystyczne oraz typowo dydaktyczne w formie zespołów 

wyrównawczych lub kół zainteresowań. Dzięki środkom przekazywanym przez gminę na 

realizację zadań w ramach tego działania w szkole w Zdziechowie funkcjonuje prezentując 

wysoki poziom artystyczny chór szkolny oraz dynamicznie rozwijające się koło szachowe. W roku 

szkolnym 2020/2021 a szczególnie w roku 2021 z uwagi na ograniczenia jakie w pracy szkół  

spowodowała pandemia, zajęcia dodatkowe funkcjonowały w ograniczonym zakresie. 

Tabela nr 34. Działanie III2Ab55 

Karta działania 

Nazwa działania: 
Opracowanie programu zwalczania 

patologii społecznych 
Oznaczenie: 

III2Ab 

55 

Nazwa zadania: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie) 

Zwalczanie patologii społecznych 

Cel operacyjny: (w ramach Bezpieczeństwo mieszkańców 
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Karta działania 

którego realizowane jest 

działanie): 

Cel strategiczny: (w ramach 

którego realizowane jest 

działanie): 

Gmina Gniezno przyjazna dla mieszkańców 

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach podstawowych w Gminie Gniezno w 2021r.  

Tabela nr 35. Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Goślinowie w 2021r. 

L.p. Rodzaj zajęć Tygodniowa  

ilość godzin 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach 1-3 1/tyg. 

  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w klasach 4-8 2/tyg. 

3.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w klasach 4-8 1/tyg. 

4.  Zajęcia z logopedii w klasach 0-3 3/tyg. 

5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-8 2/tyg. 

6.  Zajęcia rewalidacyjne w klasie 5 2/tyg. 

7.  Zajęcia emocjonalno-społeczne w klasach 4-8 1/tyg. 

8.  Zajęcia z języka niemieckiego w klasach 4-6 6/tyg. 

9.  Zajęcia indywidualne z uczniem klasy 1 (edukacja wczesnoszkolna) 6/tyg. 

10.  Zajęcia indywidualne z uczniem klasy 1 (język angielski) 1/tyg. 

11.  Zajęcia indywidualne z uczniem klasy 1 (religia) 1 tyg. 

12.  Zajęcia indywidualne z uczniem klasy 1 (zajęcia korekcyjno-komp.) 1/tyg. 

13.  Zajęcia indywidualne z uczniem klasy 1 (logopedia) 1/tyg. 

14.  Zajęcia z projektu UE (dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki) 48/rok 

15.  Zajęcia z projektu UE (dydaktyczno-wyrównawcze z chemii) 24/rok 

16.  Zajęcia z projektu UE (kółko z języka angielskiego) 48/rok 

17.  Zajęcia z projektu UE (kółko z fizyki) 24/rok 

18.  Zajęcia z projektu UE (kółko turystyczno-geograficzne) 48/rok 

19.  Zajęcia z projektu UE (kółko biologiczno-przyrodnicze) 24/rok 

20.  Zajęcia z projektu UE (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) 32/rok 

21.  Zajęcia z projektu UE (zajęcia z logopedii) 64/rok 

22.  Religia w oddziale przedszkolnym 1/tyg. 

23.  Zajęcia terapeutyczne dla ucznia z zespołem Aspergera 1/tyg. 

 

Tabela nr 36. Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Szczytnikach 

Duchownych w 2021r. 

L.p. Rodzaj zajęć Tygodniowa  

ilość godzin 

1. Edukacja wczesnoszkolna 2/tyg. 

  2.  Język polski  4/tyg. 

  3. Język angielski 4/tyg. 
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  4. Język niemiecki 1/tyg. 

5.  Matematyka 3/tyg. 

6. Fizyka 1/tyg. 

7. Chemia 1/tyg. 

8. Biologia 1/tyg. 

9. Kółko dziennikarskie 1/tyg. 

10. Kółko języka angielskiego 2/tyg. 

11. Kółko języka migowego 1/tyg. 

12. Kółko czytelnicze klas I-III 4/tyg. 

13. Kółko matematyczne 3/tyg. 

14. Kółko szachowe 2/tyg. 

15. Kółko ekologiczne 1/tyg. 

16. Kółko teatralne 1/tyg. 

17. Kółko chemiczne 1/tyg. 

18. Kółko fizyczne 1/tyg. 

19. Kółko geograficzne 1/tyg. 

20. Chór  1/tyg. 

21. Kółko artystyczno-plastyczne 1/tyg. 

22. SKS 2/tyg. 

23. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 8/tyg. 

24. Zajęcia logopedyczne 20/tyg. 

25. Zajęcia rewalidacyjne 2/tyg. 

26. Zajęcia terapeutyczne 1/tyg. 

27. Zajęcia rozwijające kompetencje 1/tyg. 

 

Tabela nr 37. Zajęcia dodatkowe realizowane w filialnej Szkole Podstawowej w Mnichowie  

w 2021r. 

L.p. Rodzaj zajęć Tygodniowa  

ilość godzin 

1. Edukacja wczesnoszkolna 2/tyg. 

  2.  Kółko informatyczne 1/tyg. 

  3. Kółko matematyczne 1/tyg. 

 

Tabela nr 38. Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Jankowie Dolnym  

w 2021r. 

L.p. Rodzaj zajęć Tygodniowa  

ilość godzin 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 12/tyg. 

  2.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8/tyg. 

  3. Zajęcia logopedyczne 12/tyg. 

  4.  Zajęcia rewalidacyjne  18/tyg. 

  5.  Zajęcia z nauczycielem wspomagającym 8/tyg. 
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Tabela nr 39. Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej w Zdziechowie w 2021r. 

L.p. Rodzaj zajęć Tygodniowa  

ilość godzin 

1. Zajęcia rewalidacyjne 8/tyg. 

  2.  Zajęcia logopedyczne 11/tyg. 

  3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 13/tyg. 

  4.  Zajęcia emocjonalno-społeczne 2/tyg. 

  5.  Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2/tyg. 

  6.  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego  2/tyg. 

  7.  Chór szkolny  2/tyg. 

  8. Kółko szachowe 2/tyg. 

 

W ramach realizacji działania III2Ab55 szkoły oraz świetlice socjoterapeutyczne realizują 

programy przeciwdziałania patologiom społecznym. Ściśle współpracują na tym polu  

z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

3.3. Organizacja i finansowanie oświaty, wyniki egzaminów i kontrole  

3.3.1. Stan organizacji szkół i przedszkoli 

 

W roku szkolnym 2020/2021 sieć szkół na terenie Gminy Gniezno składała się z 4 szkół 

podstawowych, 3 szkół filialnych oraz 3 przedszkoli funkcjonujących w 5 jednostkach 

organizacyjnych. Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Gniezno zapewniają bezpieczne  

 i  higieniczne  warunki  nauki,  wychowania  oraz opieki,  w  tym  także  umożliwiające  

stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. W ramach ustawowych zadań wykonywano bieżące remonty 

obiektów szkolnych oraz realizowano zadania inwestycyjne. Szkoły i placówki na bieżąco 

doposażano w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 

nauczania, programów   wychowawczych,   przeprowadzania   sprawdzianów oraz 

wykonywania  innych  zadań  statutowych.  Zapewniano obsługę  administracyjną (w  tym  

prawną), obsługę finansową w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 

3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.) 

i obsługę organizacyjną. 

Do samorządowych szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało (uczyło się 

zdalnie lub w trybie hybrydowym)  1453 uczniów i wychowanków, co stanowiło 57% dzieci w 

wieku przedszkolnym i szkolnym ujętych w rejestrze mieszkańców gminy Gniezno. 
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Tabela nr 40. Struktura i stan liczebny publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gniezno  

Przedszkole/Oddział 

przedszkolny w: 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

W tym z niepełnosprawnościami 

(orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz opinie o wczesnym 

wspomaganiu rozwoju) 

orzeczenia opinie 

Goślinowie 1 11 0 1 

Jankowie Dolnym 3 62 1 0 

Szczytnikach 

Duchownych 

4 100 0 0 

Mnichowie 2 47 1 0 

Zdziechowie 6 131 0 0 

Pyszczynie 3 58 3 0 

Modliszewku 2 22 0 1 

Oborze 2 25 1 0 

Razem 23 456 6 2 

 

Tabela nr 41. Struktura i stan liczebny publicznych szkół na terenie Gminy Gniezno  

Szkoła Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

W tym z 

niepełnosprawnościami 

(orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego) 

Udział % niepełno- 

sprawności do 

ogółu uczniów 

SP Goślinowo 8 125 1 0,86 

ZS Jankowo Dolne 13 263 7 2,76 

SP Szczytniki 

Duchowne 

18 360 2 0,57 

SF Mnichowo 2 21 0 0,00 

SP Zdziechowa 11 211 3 1,42 

SF Modliszewko 2 17 0 0,00 

SF Obora 0 0 0 0,00 

Razem 54 997 13 1,33 

 

Przedszkola  realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do 

spraw wychowania i oświaty, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 

nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie 
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kwalifikacje oraz przeprowadzają rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej 

dostępności. Przedszkola prowadzone przez Gminę Gniezno obejmują opieką dzieci  

w godzinach od 600  do 1600. Czas pracy poszczególnych przedszkoli na bieżąco 

dostosowywany jest do potrzeb rodziców. Funkcjonująca na obszarze gminy sieć przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, zapewnia  

opiekę  dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy przy uwzględnieniu 

dowozów.  

 Aby poprawić dostępność miejsc w gminnych placówkach  przedszkolnych oraz 

zapewnić opiekę wszystkim zamieszkałym na terenie naszej gminy dzieciom w wieku 

przedszkolnym, przystąpiono do budowy przedszkola w Jankowie Dolnym.  

W dalszym ciągu istnieje konieczność budowy, rozbudowy lub adaptacji pomieszczeń na 

potrzeby świadczenia opieki przedszkolnej w przedszkolach w Szczytnikach Duchownych 

i w Goślinowie. W Gminie Gniezno dzieci objęte są opieką w 3 przedszkolach, w których łącznie 

funkcjonuje 18 oddziałów przedszkolnych oraz w 5 oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych.  

 

Tabela nr 42. Stosunek dostępności miejsc w przedszkolach wobec liczby dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkujących na terenie gminy w 2021 r. 

Przedszkole/oddział 

przedszkolny w 

Liczba 

oddziałów 

Całkowita 

liczba 

miejsc 

liczba 

złożonych 

wniosków 

o 

przyjęcie 

liczba 

odrzuconych 

wniosków 

liczba 

przyjętych 

dzieci 

Liczba 

wolnych 

miejsc 

Oddział w Goślinowie 1 15 11 0 11 4 

Przedszkole  

w Jankowie Dolnym 

3 62 15 7 62 0 

Przedszkole w 

Szczytnikach 

Duchownych 

4 100 53 23 30 0 

Oddział w Mnichowie 2 47 20 7 13 0 

Oddział przedszkolny 

w Szkole 

Podstawowej w 

Modliszewku 

2 30 22 0 22 8 

Oddział przedszkolny 

w  Szkole 

Podstawowej w 

Oborze 

2 30 22 0 22 8 



Strona | 31  
 

Przedszkole w 

Zdziechowie 

6 150 52 0 48 20 

Przedszkole w 

Pyszczynie 

3 68 14 0 14 10 

Przedszkole w Oborze 2 50 - - - - 

 

3.3.2. Finansowanie zadań oświatowych 

Źródłem finansowania zadań oświatowych jest m.in. oświatowa część subwencji 

ogólnej, która w roku 2021 wyniosła 10 054 574,00 zł., co pozwoliło w  55,12% sfinansować 

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych Gminy Gniezno. 

Tabela nr 43. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2021 r. w 

przeliczeniu na 1 ucznia. 

Placówka Koszty ogółem liczba uczniów 
Koszty na 

jednego ucznia 

Szkoła Podstawowa w Goślinowie 1 644 342,27 136 12 090,75 

Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 3 825 134,92 250 15 300,54 

Przedszkole w Zdziechowie 2 792 959,07 214 13 051,21 

Zespół Szkół w Szczytnikach Duchownych 5 762 398,92 528 10 913,63 

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym 3 651 830,43 325 11 236,40 

Centrum Usług Wspólnych 565 774,51 1453 389,38 

RAZEM 18 242 440,12 1453 12 555,02 

*powyższe zestawienie nie uwzględnia środków, które Gmina Gniezno wydała w roku 2021 na 

realizację oświatowych zadań inwestycyjnych. 

 

3.3.3. Egzamin ośmioklasisty  

Uczniowie  przystąpili  do  egzaminu  z  trzech  przedmiotów:  z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego.  

Poniżej zamieszczone  tabele i wykresy obrazują wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych 

szkół Gminy  w zestawieniu  z wynikami  na poziomie  gminy, powiatu i  województwa 

wielkopolskiego.  
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Tabela nr 39. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty szkół gminnych, na tle gminy, powiatu 

i województwa w 2021r. 

 

 

Wykres nr 8. Średnie wyniki z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2022/2021  
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SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE 14 55,29

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ARKADEGO FIEDLERA W JANKOWIE DOLNYM 24 47

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIKACH DUCHOWNYCH 42 58,79

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  1918/1919 W ZDZIECHOWIE 20 45,45

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE 14 46

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ARKADEGO FIEDLERA W JANKOWIE DOLNYM 24 35,33

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIKACH DUCHOWNYCH 42 42,38

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  1918/1919 W ZDZIECHOWIE 20 38

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE 14 62,64

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ARKADEGO FIEDLERA W JANKOWIE DOLNYM 24 57,71

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIKACH DUCHOWNYCH 41 69,59

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  1918/1919 W ZDZIECHOWIE 20 60

język polski

matematyka

język 

angielski

53

40

64

53 57,79

42

60

45,07

63,26
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Wykres nr 9. Wyniki z egzaminu ośmioklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021 

 

Wykres nr 10. Wyniki z egzaminu ośmioklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 
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Wykres nr 11. Wyniki z egzaminu ośmioklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 

2020/2021 

 

Wykres nr 12. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w Gminie Gniezno w roku szkolnym 

2020/2021 na tle innych gmin powiatu gnieźnieńskiego. 

 

Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki 

niepełnie przedstawiają  pracę  szkoły.  Wyników uzyskanych przez daną szkołę nie należy więc 

traktować jako surowego wskaźnika, znaczący wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają 

bowiem następujące czynniki:    

- czynniki  środowiskowe,  czyli status społeczno-ekonomiczny  ucznia,  poziom  aspiracji  

edukacyjnych, warunki bytowe, bezrobocie rodziców, wielość rodzin patologicznych;    

 - czynniki  indywidualne,  tkwiące  w  samym  uczniu,  jego  zaangażowanie   

w  uczenie,  indywidualne podejście  do  nauki,  specyficzne  uzdolnienia  uczniów   
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w  obszarach  badanych  umiejętności,  trudności w  uczeniu  się,  niesystematyczne  

przygotowywanie  się  do  zajęć,  niska  frekwencja,  a  także  niskie możliwości intelektualne;    

- czynniki  edukacyjne,  czyli  planowanie  działań  edukacyjnych  w  placówkach,  dobór  

programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii;    

- nauczyciel, jego  zaangażowanie,  wrażliwość  na  potrzeby  ucznia,  poziom  wiedzy   

i  umiejętności, otwarcie  na  własny  rozwój, nie mniej jednak wynik egzaminu daje określoną 

wiedzę co do dalszych kierunków pracy szkoły. 

  

3.3.4. Tendencje rozwojowe szkół gminnych 

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie 
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Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym  

    

  

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. ks Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych  
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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie  

  

 

 

       Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na 

systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony 

 i podporządkowany jedynie egzaminowi. Należy jednak zaznaczyć, iż wyniki  egzaminów  

zewnętrznych  dają  wskazówki  na  jakich  obszarach  działań  edukacyjnych  należy skupiać 

uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji. Główną funkcją zewnętrznego 

oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu każdego etapu 

edukacyjnego. 
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4. Mienie Komunalne 

Mienie komunalne stanowią grunty komunalne, obiekty komunalne oraz budowle  

i urządzenia techniczne wykazane w niniejszej informacji. Wykazane mienie znajduje się w 

różnych formach zagospodarowania tj. użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, 

dzierżawa. 

4.1. Grunty komunalne 

Grunty  komunalne  na  dzień  31.12.2021 r.  stanowią  powierzchnię  ogółem  301,7610  

ha o  wartości  księgowej 6 679 664,00 zł,  w  tym  12,6127  ha  stanowią  grunty  oddane  w  

trwały  zarząd  o  wartości  księgowej  809 762,75  zł.  

W  skład  gruntów  gminnych  wchodzą: 

Tabela nr 44. Grunty Gminy Gniezno n dzień 31.12.2021 r. 

 
Lp. 

 
Rodzaj mienia Powierzchnia w ha 

1. 
 

Grunty pod drogami 
99,3123 
 

2. 
 

Grunty rolne 85,2720 

3. 
 

Grunty zabudowane 45,2658 

4. 
 

Grunty pod wodami 10,3627 

5. 
 

Użytkowanie wieczyste 3,2404 

6. 
 

Grunty mieszkaniowe 9,3667 

7. 
 

Grunty usługowe 36,3284 

8. 
 

Trwały  zarząd 12,6127 

 
 
Razem 

301,7610 

 

 

4.1.1. Sprzedaż gruntów  

W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. sprzedano grunty o łącznej  powierzchni  2,9940  

ha. 

4.1.2. Wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, użytkowanie i użyczenie 

W użytkowaniu wieczystym znajduje się łącznie 3.2404 ha gruntów położonych w: 

1) Skiereszewie  3,2239  ha, użytkownik  -  SKR  w  Gnieźnie, 

2) Skiereszewie  0.0165 ha, użytkownik ENEA S.A. 

W  użytkowaniu  wieczystym  znajduje  się  również  grunt  pod  Urzędem  Gminy w Gnieźnie, 

przy Al. Reymonta 9-11, zlokalizowany na  działce nr 22/1 o pow. 0,2397 ha w Gnieźnie. 
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W użyczeniu na rzecz OSP Mnichowo znajduje się działka nr 202 o pow. 4,0800 ha, położona 

we wsi Mnichowo. 

W dzierżawie znajdują się grunty rolne o łącznej powierzchni 56,3902  ha. 

 

4.1.3.Dochody uzyskane z mienia w 2021 r. 

- wieczyste użytkowanie gruntów – 22 112,08 zł, 

- wpływy z czynszów za mieszkania – 47 043,01 zł, 

- wpłata za wodę, ścieki i gaz – 19 257,50 zł, 

- dzierżaw gruntów – 72 779,44 zł, 

- dzierżaw lokali użytkowych – 1 967,28 zł, 

- sprzedaż gruntów – 1 603 640,02 zł, 

- wynajem świetlic – 40 495,26 zł, 

- media świetlice wiejskie – 15 339,98 zł, 

  -  dzierżaw urządzeń kanalizacyjnych – 5 400,00 zł, 

Razem dochody ze sprzedaży:  1 603 640,02  zł, 

 

Razem pozostałe dochody:  224 394,55  zł. 

 

4.1.4. Program zagospodarowania zasobu nieruchomości. 

Gmina Gniezno gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej 

kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. 

Wzrost dochodów gminy ze sprzedaży mienia zależny będzie od sytuacji społeczno – 

gospodarczej kraju i cen obowiązujących na rynku nieruchomości. Niezależnie od tych 

warunków, podtrzymany będzie proces zintensyfikowania sprzedaży i dzierżawy mienia w celu 

zwiększenia dochodów gminy.  

W roku 2021 kontynuowano większość zawartych dotychczas umów dzierżawy  

i użyczenia. Czynności dochodzenia należności za udostępniane w różnej formie 

nieruchomości podejmowane były przez Referat Finansowy Urzędu Gminy. 

W roku  2021  nadal było prowadzone gospodarowanie nieruchomościami poprzez oddanie 

w dzierżawę, użyczenie, zarząd i użytkowanie wieczyste. 

 

4.1.5. Świetlice wiejskie 

W zasobie Gminy Gniezno znajduje się obecnie 18 świetlic wiejskich. Funkcjonowanie 

świetlic można podzielić na dwa obszary. Pierwszy to funkcja świetlicy wiejskiej jako miejsca 

spotkań mieszkańców zrzeszonych np. w kołach gospodyń wiejskich, spotkań rolników z 
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przedstawicielami agencji rolnych czy też na miejsca w których odbywają się cyklicznie bądź 

okazjonalnie różne wydarzenia kulturalno-społeczne. Drugim obszarem działalności świetlic 

wiejskich w Gminie Gniezno jest komercyjny najem dla osób organizujących różne uroczystości 

rodzinne. Spośród 18 świetlic wypożyczanych jest 17. Świetlicą, która nie jest udostępniana, jest 

świetlica w Ganinie. Ze względu na jej niewielkie rozmiary pełni ona głównie funkcję miejsca 

spotkań sołtysa wsi z radą sołecką. Poniżej wyszczególnione świetlice znajdujące się na terenie 

Gminy Gniezno: 

1.  Świetlica  wiejska  w  Braciszewie, 

2.  Świetlica  wiejska  w  Ganinie, 

3.  Świetlica  wiejska  w  Goślinowie, 

4.  Świetlica  wiejska  w  Jankowie  Dolnym, 

5.  Świetlica  wiejska  w  Kalinie, 

6.  Świetlica  wiejska  w  Krzyszczewie, 

7.  Świetlica  wiejska  w  Lubochni, 

8. Świetlica  wiejska  w  Lulkowie, 

9. Świetlica  wiejska  w  Mnichowie, 

10.  Świetlica  wiejska  w  Modliszewie, 

11.  Świetlica  wiejska  w  Modliszewku, 

12.  Świetlica  wiejska  w  Obórce,  

13.  Świetlica  wiejska  w  Piekarach, 

14.   Świetlica  wiejska  w  Strzyżewie  Kościelnym, 

15.   Świetlica  wiejska  w  Strzyżewie  Paczkowym, 

16.   Świetlica  wiejska  w  Wierzbiczanach, 

17.   Świetlica  wiejska  w  Woli  Skorzęckiej, 

18.   Świetlica  wiejska  w  Zdziechowie, 

 

Na terenie Gminy Gniezno znajdują się 4 strażnice:  

1. Strażnica OSP  w  Zdziechowie, 

2.  Strażnica  OSP  w  Mnichowie, 

3.  Strażnica  OSP  w Modliszewie, 

4  Strażnica  OSP  w  Strzyżewie  Smykowym. 

 

4.1.6. Nakłady ponoszone przez Gminę Gniezno na funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz ich 

wykorzystanie w 2021 r. 

Wynagrodzenia bezosobowe / par. 4170/:  kwota  82 193,21 zł 

Wydatki z tego paragrafu obejmują wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Gminie 

Gniezno, do obowiązków których należy między innymi  udostępnianie  pomieszczeń świetlic 

na różne spotkania, dbałość o czystość obiektów i wyposażenie. 



Strona | 41  
 

Zakup materiałów i wyposażenia / par. 4210/ : kwota 54 242,45 zł 

Wydatki z tego paragrafu obejmują  wszelkie zakupy dokonane na potrzeby świetlic:  związane 

z wyposażeniem / stoły, szafy , kuchenki, zmywarki/, utrzymaniem czystości przy obiekcie / 

kosiarki do trawy/, oraz wewnątrz obiektów /  środki czystości/. 

Zakup energii / par. 4260/ : kwota 109 726,47 zł 

Wydatki z tego paragrafu obejmują zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego oraz 

wody dla obiektów świetlic 

Zakup usług remontowych / par. 4270/: kwota 58 276,04 zł 

Wydatki z tego paragrafu obejmują wszelkie remonty i naprawy jakich dokonano w obiektach 

świetlic: między innymi odnowienie świetlicy w Modliszewku, Strzyżewie Kościelnym oraz 

Lulkowie. 

Zakup usług pozostałych / par. 4300/: kwota 101 729,24 zł 

Wydatki z tego paragrafu obejmują między innymi przeglądy  pieców gazowych, kontrole 

przewodów kominowych, przeglądy PPOŻ, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy 

sprzętów AGD , prace elektryczne, pielęgnacje terenów wokół świetlic.  

Wydatki inwestycyjne / par.6060/: kwota 27 329,10 zł 

Wydatki z tego paragrafu obejmują  zakupy inwestycyjne, takie jak  zakup traktorka 

ogrodowego oraz  klimatyzatorów. 
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Tabela nr 45. Zestawienie wykorzystania świetlic wiejskich w 2021 r. 

Zestawienie wykorzystania świetlic w 2021 roku 
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1 Braciszewo 1 1     5                  1  7 15 

2 Goślinowo  6         184       1
0 

        16 216 

3 Jankowo Dolne 1 2         1 4 1 2             14 25 

4 Kalina         4  1                5 10 

5 Krzyszczewo 1 2                1         3 7 

6 Lubochnia 2   34     42                 55 4 137 

7 Lulkowo 3 3                         6 12 

8 Mnichowo 5 3   5 
2x w 
mies. 

  1   1     1    1   1   12 30 

9 Modliszewo 2 3       2   15   2  1 2 1 1   3    6 38 

10 Modliszewko  1   2    4  w-f x 2 w 
tygodniu 

8      2         4 21 

11 Piekary  1          1    1     1      22 26 

12 Strzyżewo Kościelne 1                          6 7 

13 Strzyżewo Paczkowe 3 5      1 1 24  10      5         9 58 

14 Wola Skorzęcka 5       6    30               6 47 

15 Wierzbiczany  4     5                   2x w tyg. 13 22 

16 Zdziechowa  7 6     1   1 35      5    7     5 67 

17 Obórka  1                1   1      3 6 
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5. Ład Przestrzenny i gospodarka przestrzenna 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy wyznacza 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to 

dokument planistyczny o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium 

jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gniezno (uchwała Rady Gminy nr 119/XI/2000 z dnia 28.02.2000 r.), wyznaczyło kierunek 

rozwoju przestrzennego, w ramach którego tereny bez prawa zabudowy stanowią około  

28 % powierzchni gminy, tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny osadnicze około 43%, tereny 

dolesień korytarze ekologiczne, lasy, łąki, wody około 19%,  drogi około 5%, tereny usług około 

5%.  

Biorąc pod uwagę aktualność obowiązującego studium oraz wnioski, które wpływają  

o jego zmianę i o opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, Rada Gminy Gniezno podjęła 23 kwietnia 2018 r. uchwałę  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Zmiana studium ma na celu dostosowanie polityki przestrzennej gminy do 

aktualnych uwarunkowań faktycznych i prawnych oraz oczekiwań mieszkańców i inwestorów. 

Zakończenie Prac nad zmianą studium, zgodnie z podpisaną umową planowane są na II - III 

kwartał 2022 r.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Gmina Gniezno zajmuje powierzchnię około 178 km2,  

z czego około 11 km2 objęte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

(około 6% powierzchni).  

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Gniezno obowiązuje 

246 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W okresie od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r. Rada Gminy Gniezno nie podjęła uchwał w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Udział procentowy poszczególnych rodzajów terenów w obowiązujących miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższe zestawienie. 

Rodzaj terenu Udział procentowy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem 62,3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej w tym zabudowy wielorodzinnej 0,6 

Tereny zabudowy usługowej ogółem 3,8 

Tereny zabudowy usługowej w tym usług publicznych 0,9 

Tereny użytkowane rolniczo 0,5 

Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 11,2 
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Tereny zieleni i wód 6,2 

Tereny komunikacji 15,3 

Tereny infrastruktury technicznej 0,8 

Tereny zabudowy zagrodowej 0,2 

  

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prezentuje poniższy 

rysunek. 

 

 

 

XXV/177/2016 - numery uchwał Rady Gminy Gniezno zatwierdzających mpzp 

      - obszary objęte mpzp            źródło: http://gniezno.e-mapa.net 

W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia 
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warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2021 roku Wójt Gminy Gniezno wydał 243 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 14 decyzji odmownych oraz 

16 decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 

dwie decyzje odmowne, 26 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 202 wypisy i wyrysy z obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 725 zaświadczeń o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych.  

Na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku nadano 325 numerów porządkowych nieruchomości. 

6. Inwestycje realizowane w 2021 roku 

6.1. Sieci wodociągowe  

Tabela nr 46. Wykaz wybudowanych sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno w 

2021r.  

WYBUDOWANE SIECI WODOCIĄGOWE W 2021 ROKU - inwestycje gminne 

Lp. Miejscowość nr działki  Data 

odbioru   

koszt wykonania 

(brutto) 

koszt 

inspektora 

(brutto) 

długość  

sieci [mb] 

1. Piekary 201/12 13.08.2021 15 077,34 zł 1 500,00 zł 113,50 

2. Szczytniki 

Duchowne 

69/6, 69/5, 69/17 13.08.2021 23 844,78 zł 1 700,00 zł 179,50 

3. Zdziechowa  170, 199/9 13.08.2021 15 183,12 zł 1 450,00 zł 103,00 

4. Dębówiec  138 13.08.2021 8 169,66 zł 1 300,00 zł 59,00 

5. Kalina -  

Jankowo Dolne  

K:45, 76/26, 76/24, 

76/21, 1 

JD: 237, 319/2 

18.06.2021 54 831,03 zł 1 100,00 zł 468,00 

6. Osiniec  113/38 18.06.2021 41 441,14 zł 1 100,00 zł 353,00 

7. Mnichowo  4/28, 4/34, 9/4, 10/3 07.07.2021 22 865,70 zł 1 100,00 zł 165,00 

8. Mnichowo  379, 200, 20/3, 201/11, 

201/12 

07.07.2021 32 201,40 zł 1 100,00 zł 238,00 

9. Mnichowo  9//98 07.07.2021 29 427,75 zł 1 100,00 zł 217,00 

10. Mnichowo  248, 254/1, 254/2 30.06.2021 63 573,15 zł 1 100,00 zł 521,00 

11. Lulkowo 205/, 120/24, 120/25 w trakcie  

budowy 

20 018,25 zł 1 271,94 zł 760,20 

12. Braciszewo Obora:143, 163. 

Braciszewo: 13/11, 

13/12, 13/14, 15/1, 

15/2, 16, 14/5, 

14/4, 50/1 

w trakcie  

budowy 

240 710,42 zł 2500,00 zł 1472,00 

13. Osiniec  31/10, 33/15, 319 13.08.2021 504 800,65 zł 1 600,00 zł 155,00 

SUMA 1 072 144,39 zł 
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6.2. Oświetlenie drogowe 

Tabela nr 47. Wykaz wybudowanego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno w 

2021r. 

WYBUDOWANE OŚWIETLENIE DROGOWE W 2021 ROKU - inwestycje gminne 

Lp. Miejscowość nr działki  Wykonawca Protokół 

odbioru  

koszt 

wykonania 

(brutto) 

koszt 

inspektora 

(brutto) 

inne koszty ILOŚĆ 

OPRAW 

1. Obora  61, 17  Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

30.04.2021 5 517,21 zł 184,50 zł BRAK 1 

2. Lubochnia 4  Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

30.04.2021 4 256,91 zł 184,50 zł BRAK 1 

3. Mnichowo  220/28  Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

30.04.2021 7 050,50 zł 246,00 zł 595,39  

(nowy 

fundament) 

1 

4. Jankowo 

Dolne 

ul. 

Szczecińska, 

 Koszalińska, 

Elbląska 

5/40, 5/65, 

5/23, 5/77 

 Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

30.04.2021 84 924,61 zł 2 460,00 zł BRAK 23 

5. Mnichowo  

os. Malutkie 

21/7, 184  Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

30.04.2021 33 761, 43 zł 984,00 zł BRAK 7 

6. Piekary 

os. Lazurowe  

5/45, 5/47,   Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

28.04.2021 23 797,61 zł 615,00 zł 10 000,00 

Kamera  

6 

7. Obora  84/1 ELEKTO - TELE  

Damian 

Smigielski 

os. Piaskowe 

11 

62-200 Dalki  

31.05.2021 11 562,00 zł 1 500,00 zł BRAK 2 
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8. Wola 

Skorzęcka 

58 ELEKTO - TELE  

Damian 

Smigielski 

os. Piaskowe 

11 

62-200 Dalki  

31.05.2021 20 787,00 zł 1 500,00 zł BRAK 4 

9. Szczytniki 

Duchowne 

os. Królewskie   Stanisław 

Stachowicz 

ELTRANS  

UL. 

Trzemeszeńska 

7 

62-200 

Gniezno   

08.09.2021 40 213,31 zł 1 291,50 zł       2 846,00 zł  9 

SUMA 231 870,58 zł 
   

 

6.3. Przebudowa dróg i chodników 

Tabela nr 48. Inwestycje na drogach publicznych Gminy Gniezno w 2021r.  

WYBUDOWANE DROGI W 2021 ROKU - inwestycje gminne 

Lp. Miejscowość nr działki  Wykonawca Data 

odbioru   

koszt 

wykonania 

(brutto) 

koszt 

inspektora 

(brutto) 

1. Winiary Przebudowa drogi - etap II Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-

Drogowe 

Spółka z o.o 

Olsza 3 

88-100 Mogilno 

_ 317 074,94 zł 3 170,00 zł 

2. Winiary Przebudowa drogi - etap III Transport 

Publiczny, 

Handel, 

Wynajem                                     

Paweł 

Macioszek 

ul. Leśna 1 

Cielimowo 

62-220 

Niechanowo 

08.09.2021 449 320,28 zł       3 299,00 zł  

3. Mnichowo  Przebudowa drogi - droga 

wokół jeziora - etap II 

Marek Begier 

Zakład 

Wielobranżowy 

"TRANS-BRUK" 

ul. Wiosny 

Ludów 58 

62-330 Nekla  

22.12.2021 906 790,29 zł       7 499,00 zł  

4. Goślinowo Droga od drogi 

powiatowej do szkoły i 

dalej do Łabiszynka - 

remont nakładki 

Transport 

Publiczny, 

Handel, 

Wynajem                                     

Paweł 

Macioszek 

ul. Leśna 1 

Cielimowo 

62-220 

Niechanowo 

19.11.2021 272 360,00 zł       2 640,00 zł  

5. Modliszewo, 

Modliszewko 

Droga z Modliszewa do 

Modliszewka - remont 

nakładki 

62-330 Nekla  _ 271 305,84 zł       2 713,00 zł  
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6. Obórka Droga w Obórce w stronę 

Zdziechowy - remont 

nakładki 

Marek Begier 

Zakład 

Wielobranżowy 

"TRANS-BRUK" 

ul. Wiosny 

Ludów 58 

62-330 Nekla  

_ 431 998,95 zł       4 319,00 zł  

7. Osiniec  Przebudowa drogi -                         

Al. Czwarta, Al. Szósta,                 

Al. Siódma 

Transport 

Publiczny, 

Handel, 

Wynajem                                     

Paweł 

Macioszek 

ul. Leśna 1 

Cielimowo 

62-220 

Niechanowo 

08.12.2021 355 000,00 zł       3 550,00 zł  

8. Strzyżewo Paczkowe Przebudowa drogi gminnej 

nr 287022P - chodnik 

Wioletta 

Buczkowska 

WBR-SERWIS                                    

Pakszyn 1B                                  

62-250 

Czerniejewo 

_ 21 141,26 zł  _  

9. Lubochnia Przebudowa drogi dz. nr 

102, 149/41 

REDON NAKŁO 

Sp. z o.o.                   

ul. Karnowska 3                                   

89-100 Nakło n. 

Notecią 

28.06.2021 290 468,61 zł       2 900,00 zł  

10. Lulkowo Przebudowa skrzyżowania 

DK 15 z drogą gminną 

Zakład Robót 

Drogowych 

DROGMEL                                            

ul. Starych 

Wierzb 17                          

62-010 Borowy 

Młyn 

17.09.2021 428 722,04 zł       4 130,00 zł  

11. Mnichowo  Przebudowa drogi - droga 

wokół jeziora - etap I 

Marek Begier 

Zakład 

Wielobranżowy 

"TRANS-BRUK" 

ul. Wiosny 

Ludów 58 

62-330 Nekla  

06.04.2021 634 138,30 zł       6 800,00 zł  

12. Wełnica Przebudowa drogi - Os. 

Łąkowe (stara część) 

Transport 

Publiczny, 

Handel, 

Wynajem                                     

Paweł 

Macioszek 

ul. Leśna 1 

Cielimowo 

62-220 

Niechanowo 

_ 799 000,01 zł       7 999,00 zł  

SUMA 5 177 320,52 zł 
 

 

Tabela nr 49. Projekty drogowe wykonane w 2021 r. 

Projekty drogowe wykonane w 2021 roku 

Lp. Miejscowość dz. nr Kosztorys inwestorski koszt 

dokumentacji  

1. Osiniec Budowa chodnika w 

ciągu drogi gminnej 

nr 287035P             Al. 

227 109,21 zł 6 765,00 zł 
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Pierwsza i Al. 

Jedenasta   

2. Zdziechowa Budowa chodnika w 

ciągu drogi gminnej 

dz. nr 183 

143 141,78 zł 6 150,00 zł 

3. Dalki Projekt chodnika od 

strony ul. Ludwiczaka 

w kierunku Mnichowa 

2 174 859,70 zł 17 835,00 zł 

4. Jankowo Dolne Przebudowa drogi 

gminnej nr 287007P w 

m. Jankowo Dolne 

kierunek Wierzbiczany 

2 709 495,18 zł 26 445,00 zł 

5. Jankówko Przebudowa drogi 

gminnej nr 287030P - 

Os. Wierzbowe - 

chodnik 

276 970,91 zł 2 816,70 zł 

6. Kalina Budowa drogi 

gminnej nr 287028P 

("droga między 

stawami") 

szacunkowo ok. 1 500 

000,00 zł 

36 531,00 zł 

7. Strzyżewo 

Paczkowe 

Przebudowa drogi 

gminnej nr 287022P - 

chodnik 

21 141,26 zł 1 832,70 zł 

8. Wełnica Budowa drogi 

gminnej - Os. Łąkowe 

(nowa część) 

_ 19 397,10 zł 

9. Jankowo Dolne Budowa drogi 

gminnej wewnętrznej 

dz. nr 150/7 - droga 

przy Os. Mogileńskim 

_ 5 904,00 zł 

10. Osiniec Budowa drogi 

gminnej dz. nr 9/6, 

33/14, 33/15 - Os. 

Zamkowe 

646 889,80 zł 8 610,00 zł 

   
SUMA 132 286,50 zł 
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6.4. Stan dróg gminnych  

 

Tabela nr 50. Formularz danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miasta 

Kategoria dróg: Gminna 

Stan na 

  

31.12.2021 

Województwo:  wielkopolskie Nr 30 

 

Zarządca sieci drogowej 

Powiat:  gnieźnieński Nr 03 UG Gniezno 

Gmina:  Gniezno Nr 032 
  

Miasto:   Nr   

a) dane dotyczące dróg 

  

Suma długości i powierzchni Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni 

    

Średnia 

wielkość 

ruchu 

dobowego 

na drogach 

Wielkość 

ruchu na 

przejściach 

granicznych 

Liczba i 

długość 

obiektów 

mostowych 

w osi drogi 

długość powierzchnia twarda gruntowa 

ogółem   ogółem   

w tym: 

ogółem 

w tym: 

ulepszona nieulepszona 

wzmocniona żwirem, 

żużlem, itp. 

naturalna (z gruntu 

rodzimego) 
bitumiczna betonowa kostka brukowa tłuczniowa 

pojazdów pojazdów 

[km] [km] [tys m [tys 

m 

[km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m m m rzecz 

/ 

dobę 

um. / 

dobę 

rzecz / 

dobę 

um. / 

dobę 

[szt./m] 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

L 155,35993   586,302472   92,07655 366,838121 4,82088 26,466874 0,49031 1,814548 2,4661 7,303711 19,00271 69,278247 36,50338 114,60097 34,08239 107,863529 2,42099 6,73744 3 

275 

21 

713 

        0 3 

0 37 

RAZEM 155,35993   

586,302472   92,07655 366,838121 4,82088 26,466874 0,49031 1,814548 2,4661 7,303711 19,00271 69,278247 36,50338 114,60097 34,08239 107,863529 2,42099 6,73744 

3 

275 

21 

713 

        0 3 

0 37 

  

 

Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w roku   

Liczba wypadków 
  

  

ogółem w tym z ofiarami śmiertelnymi ofiar śmiertelnych rannych   

0  0  0  0    
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Tabela nr 51. Formularz danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miasta 

Kategoria dróg: Niepubliczna 

Stan na 

  

31.12.2021 

Województwo:  wielkopolskie Nr 30 

 

Zarządca sieci drogowej 

Powiat:  gnieźnieński Nr 03 UG Gniezno 

Gmina:  Gniezno Nr 032 
  

Miasto:   Nr   

a) dane dotyczące dróg 

  

Suma długości i powierzchni Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni 

    

Średnia 

wielkość 

ruchu 

dobowego 

na drogach 

Wielkość ruchu 

na przejściach 

granicznych 

Liczba i 

długość 

obiektów 

mostowych 

w osi drogi 

długość powierzchnia twarda gruntowa 

ogółem   ogółem   

w tym: 

ogółem 

w tym: 

ulepszona nieulepszona 

wzmocniona 

żwirem, żużlem, itp. 

naturalna (z gruntu 

rodzimego) 
bitumiczna betonowa kostka brukowa tłuczniowa 

pojazdów pojazdów 

[km] [km] [tys m [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m [km] [tys m m m rzecz / 

dobę 

um. / 

dobę 

rzecz / 

dobę 

um. / 

dobę 

[szt./m] 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

D 160,79394   580,576512   31,2864 126,994875 1,000 3,064387 9,12734 43,006775 0,26125 0,882822 42,66366 156,689117 76,45529 249,938536 64,34226 198,606912 12,11303 51,331624 2 310 13 589         0 2 

0 145 

RAZEM 160,79394   

580,576512   31,2864 126,994875 1,000 3,064387 9,12734 43,006775 0,26125 0,882822 42,66366 156,689117 76,45529 249,938536 64,34226 198,606912 12,11303 51,331624 

2 310 13 589         0 2 

0 145 

  

 

  

 

 

Wypadki drogowe i ich skutki na zarządzanej sieci w roku 

Liczba wypadków 
  

ogółem w tym z ofiarami śmiertelnymi ofiar śmiertelnych rannych 

0  0  0  0  
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6.5. Inwestycje zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r. 

Ogółem kwota funduszu  sołeckiego na rok 2021 wyniosła: 900 938,80 zł,  z tego kwota 

wydatkowana to: 881 622,05 zł, realizacja na poziomie procentowym 97,86%. 

Fundusz sołecki za rok 2021 to blisko 180 różnych zadań  przyjętych do realizacji, m. in.: 

- Zadania inwestycyjne i opracowania dokumentacji projektowej związanej z planowanymi 

inwestycjami (np. drogi – utwardzenia, chodniki – projekty, zakup materiałów na budowę 

chodników, oświetlenie – projekty i realizacja, remonty i drobne naprawy  w świetlicach 

wiejskich, budowa wiat przystankowych) 

- budowy i doposażenia placów zabaw i palców rekreacyjnych (urządzenia zabawowe i do 

gier, elementy małej architektury, ogrodzenia placów zabaw itp.). Większe realizacje tego 

typu: doposażenie placu rekreacyjnego w Łabiszynku, doposażenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Goślinowie, kontynuacja prac związanych z rewitalizacją boiska szkolnego  

w Goślinowie, Mnichowo- siłownia zewnętrzna, Ganina – doposażenie placu zbaw, itd.  

- zadania związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem terenów zielonych w sołectwach 

- zadania związane z zakupem różnego typu wyposażenia dla sołectw( (doposażenie świetlic, 

m.in., w sprzęt AGD, zakup narzędzi i sprzętu do wykaszania i utrzymania czystości 

- zadania związane z aktywizacja społeczną – różnego typu wydarzenia i spotkania 

aktywizujące  i integrujące społeczność lokalną, konkursy, itp.  

Sołectwa dokonywały zmian  w Funduszu Sołeckim, zmiany podyktowane były powstałymi 

oszczędnościami w realizowanych zadaniach,  z części zadań rezygnowano ze względu na 

stan epidemii Covid-19. We wrześniu 2021 r. odbywały się zebrania sołeckie, na których 

podejmowano uchwały ws. wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022 plan 

Funduszu na rok 2022: 983 429,85 zł. 

7. Środki zewnętrzne i realizacja projektów pozabudżetowych 

1. Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne – w ramach tego zadnia 

zrealizowano projekt pod nazwą: „Czy jesteś mały, czy duży, nasz park każdemu służy”. 

Zagospodarowanie terenu parku w m. Szczytniki Duchowne”. Projekt realizowany był 

m.in. przy dofinasowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 37 500,00 zł w ramach 

konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Z budżetu na powyższy cel przeznaczono 

kwotę: 9 019,83 zł  a środki z funduszu sołeckiego na realizacje projektu to: 30 000,00 zł. 

Całkowity koszt projektu: 76 519,83 zł. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Szczytnik 

Duchownych czynnie włączyli się w realizacje projektu i w  ramach wkładu własnego 

uporządkowali teren parku, wykonali tor do gry w bulle oraz ścieżkę z kamienia.  

Na zakończenie prac  mieszkańcy zorganizowali festyn ramach, wyżej wskazany wkład 
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własny wyceniono na: 16 630,00 zł. W ramach zagospodarowania parku zakupiono 

nowe urządzenia do gier i zabaw oraz elementy malej architektury  (stół do gry  

w piłkarzyki, stół do ping – ponga, stół do gry w szachy i chińczyka, karuzela, huśtawka 

potrójna metalowa, ławki z oparciem na podstawie metalowej, Regulamin placu 

zabaw/siłowni zewnętrznej, stojak na rowery na 5 stanowisk, kosze uliczne, góra 

wspinaczkowa). Wybudowany został  także drewniany domek gospodarczy. 

2. W ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” zrealizowano projekt 

pn.” Aktywne sołectwo – bezpieczne sołectwo. System monitoringu na terenie 

rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe”. Całkowita wartość 

projektu wyniosła: 7 999,92 zł w tym kwota dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego 

5 600,00 zł pozostała cześć środków z Funduszu Sołeckiego wsi Strzyżewo Paczkowe  

w kwocie: 2 399,92 zł. W ramach projektu zakupiono i zamontowano system 

monitoringu na ternie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Paczkowym.  

3. Konkurs „Aktywna wieś wielkopolska” rok 2021 – laureatem niniejszego konkursu zostało 

sołectwo Strzyżewo Paczkowe, oprócz zaszczytnego tytułu i statuetki  sołectwo 

otrzymało nagrodę pieniężną w kwocie: 4 000,00 zł. Nagrodę sołectwo przeznaczyło 

na zakup spersonalizowanego namiotu plenerowego.  

4. Sołectwo Braciszewo – utworzenie przystani rowerowej. W ramach konkursu zadań  

z zakresu infrastruktury turystycznej realizowanym przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w  2021 r. Gmina Gniezno otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na 

realizację zadania pn „Przystań rowerowa na Piastowski trakcie Rowerowym  

w miejscowości Braciszewo”. Całkowity koszt projektu wyniósł: 30 000,00 zł, w tym 

18 000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego i 12 000,00 zł środki własne: 

6 000,00 zł Fundusz Sołecki  i 6 000,00 zł budżet Gminy Gniezno. W ramach zadnia 

opracowano dokumentacje projektową, powstała wiata dla rowerzystów, tablica 

informująca o przebiegu trasy rowerowej i stacja naprawcza  do rowerów. 

5. Gmina Gniezno otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 4 750 000,00 zł. Z tych środków dofinansujemy inwestycję pod 

nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne kierunek 

Wierzbiczany – etap I oraz przebudowa drogi gminnej nr 287039P w miejscowości Dalki". 

6. 4 660 572,00 zł z dofinansowania z budżetu państwa na inwestycje w zakresie 

wodociągów i kanalizacji dla Gminy Gniezno. Pieniądze trafiły do tych jednostek 

samorządu terytorialnego, które mają w zakresie tego rodzaju przedsięwzięć największe 

potrzeby. Z powyższej kwoty 300 000,00 zł może być przeznaczone na inwestycje  

w zakresie zaopatrzenia w wodę, natomiast 4 360 572,00 zł to kwota przyznana na 

zadania w zakresie kanalizacji. Na wydatkowanie środków gminy mają czas do 2024 

roku. 
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8. Pomoc społeczna 

Pomoc i wsparcie w gminie Gniezno w ramach pomocy społecznej w 2021 roku uzyskało 

249 osób ze 104 rodzin, co stanowiło 1,98% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny,  

w stosunku do 2020 roku, łączna liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła 

się o 20 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 

osiągnęła poziom 87 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2020 o 13 osób. W gminie 

Gniezno najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin  

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki 

pomocy społecznej  było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, 

bezrobocie. 

8.1. Szczegółowe wydatki  wyłącznie budżetu gminy Gniezno 

- 151,00 zł wydatkowano w formie dofinansowania zasiłków stałych; zasiłki wypłacane są 

osobom z tytułu wieku lub niepełnosprawności w przypadku braku uprawnień w systemach 

zabezpieczenia społecznego, 

- 8 181,00 zł wydano na pomoc finansową dla 14  rodzin w formie zasiłku okresowego, który 

przyznawany jest z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby; 

- 84 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych na zaspokojenie różnorakich 

potrzeb (min. zakup żywności, leków, odzieży, opału, pokrycie części kosztów remontu 

mieszkania itp.) - łączny wydatek z budżetu własnego gminy wyniósł – 119 207,00 zł, 

- 90 728,00 zł wydano tytułem schronienia tj. sfinansowania pobytu 7 osób w schroniskach dla 

osób bezdomnych, 

- dla 37 dzieci finansowano posiłki w stołówkach szkolnych oraz dla  dzieci uczęszczających do 

szkół, w których nie ma stołówek, przyznano pomoc w formie finansowej na zakup posiłku  

w wysokości 80,00 zł miesięcznie, łącznie na dożywianie z budżetu gminy wydano 11 966,00 zł,  

- 1 osoba korzystała z pomocy w formie usług opiekuńczych, wydano 6 740,00 zł,  

- 1 rodzina otrzymała pomoc ze środków własnych na likwidację skutków zdarzenia losowego 

wydatkowana kwota 1 000,00 zł, 

- 501 014,00 zł wydatkowano tytułem odpłatności za pobyt 15 osób w domach  pomocy 

społecznej, 

- na finansowanie pobytu 7 dzieci w placówkach pieczy zastępczej i w rodzinach zastępczych 

wydatkowano łącznie 104 139,50 zł, 

- na pomoc w formie zasiłków szkolnych dla 8 dzieci wydano 8 160,00 zł. 
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8.2. Dodatki mieszkaniowe i ryczałty energetyczne 

Z pomocy tej skorzystało 25 rodzin w ramach dodatków mieszkaniowych i 9 rodzin  

w ramach ryczałtów energetycznych. Wydatki wyniosły odpowiednio 53 254,44 zł na dodatki 

mieszkaniowe i 2 150,69 zł na ryczałt energetyczny. Środki na wypłaty ryczałtów 

energetycznych pochodzą z dotacji, natomiast na dodatki mieszkaniowe z budżetu gminy.  

8.3. Rządowy program wieloletni Senior + na lata 2015-2020 edycja 2021 

W ubiegłym roku w Ośrodek w ramach swoich działań prowadził ośrodek wsparcia, 

jakim jest klub Seniora. Klub SENIOR+ utworzony w ramach realizacji ministerialnego programu 

funkcjonował w pomieszczeniach przy świetlicy wiejskiej na Piekarach i był czynny przez 2 dni 

w tygodniu. Z zajęć prowadzonych w klubie Seniora w przeciągu ubiegłego roku korzystały 34 

osoby w wieku 60+. Działalność klubu była finansowana wyłącznie z budżetu gminy, całkowity 

koszt wyniósł 31 386,00 zł. 

8.4. Aktywny Senior w Gminie Gniezno 

We wrześniu rozpoczęły funkcjonowanie kolejne dwa kluby w miejscowościach 

Wierzbiczany i Mnichowo utworzone i finansowane w ramach projektu Aktywny Senior  

w Gminie Gniezno, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w klubach 

prowadzone są przez 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku, deklaracje udziału w zajęciach 

złożyły 42 osoby w Mnichowie i 66 osób w Wierzbiczanach. Całkowity koszt wydatków 

finansowanych z pozyskanych środków w 2021 r. wyniósł 43 903,72 zł. 

8. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Żłobka w Zdziechowie w 2021 roku. 

Gmina Gniezno realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera 

rodziców” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – kwota 

dofinansowania 1 624 539,88 zł. Celem głównym projektu było utworzenie w Gminie Gniezno 

30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 m-ce ich bieżącego 

funkcjonowania, dzięki czemu 30 rodziców doświadczających trudności na rynku pracy  

z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać 

pracy. Bieżące funkcjonowanie żłobka z projektu będzie trwało 24 m-ce od 01.09.2020-

31.08.2022 r. Instytucja dofinansowana jest również z programu „Maluch+” 2020 Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 – kwota dofinansowania 990 000,00 zł. 

W roku 2021 żłobek funkcjonował przez cały rok z wyłączeniem miesiąca sierpnia, który 

stanowił przerwę urlopową zgodnie z założeniami projektu. Dodatkowo nastąpiło czasowe 

ograniczenie funkcjonowania żłobka w okresie 27 marca – 11 kwietnia ze względu na 

zaostrzenie sytuacji epidemicznej, żłobek czynny był tylko dla rodziców z wybranych grup 

zawodowych zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 26 marca 2021 
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w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 Gminny Żłobek w Zdziechowie przez cały 2021 rok działalności posiadał pełne 

obłożenie dostępnych miejsc. Placówka dostępna była dla dzieci w godzinach 5:30 – 16:30. 

Dziećmi opiekowały się 4 opiekunki zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. Dodatkowo zatrudnione były pomoce do opieki w wymiarze 1 i ½ 

etatu oraz osoba sprzątająca w wymiarze ½ etatu. Wymagana zgodnie z powyższą ustawą 

pielęgniarka, była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. 

Frekwencja dzieci w 2021 roku przedstawia się następująco: 

Tabela nr 52. Frekwencja dzieci w gminnym żłobku w Zdziechowie w 2021r. 

styczeń 58% 

luty 50% 

marzec 44% 

kwiecień 46%   uwzględniając okres 

12.04 – 30.04; 

14%   uwzględniając cały 

miesiąc 

maj 60% 

czerwiec 47% 

lipiec 52% 

wrzesień 47% 

październik 34% 

listopad 49% 

grudzień 53% 

średnia frekwencja roczna: 49% 

 

Rok 2021 był rokiem dość specyficznym ze względu na panującą pandemię COVID-19, 

która częściowo ograniczyła działalność żłobka. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego, nie było możliwe przebywanie rodziców i opiekunów prawnych na terenie 

placówki i w związku z tym, nie byli zaangażowani w przedsięwzięcia żłobka. 

Głównym zadaniem żłobka jest sprawowanie całościowej opieki nad dziećmi  

z uwzględnieniem jego emocji, przeżyć i doświadczeń. Tworzenie warunków do prawidłowego 

ich rozwoju poprzez towarzyszenie w rożnych formach aktywności, w czasie których dzieci 

zdobywają nowe doświadczenia  oraz uczą się samodzielności.   
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 Codziennie utrwalamy wspólnie z dziećmi pozytywne zachowania w grupie - siedzenie 

w kole, odkładanie zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków. W czasie 

codziennych spacerów maluchów wyrabiane są umiejętności zdyscyplinowanego 

przemieszczania się. Dzieci uczą się zwrotów grzecznościowych, nawyków higienicznych czy 

porządkowych. 

 Każdego dnia w tygodniu poprzez zabawę duży nacisk stawiany jest na motorykę dużą  

w czasie zajęć sportowych, motorykę małą podczas zajęć plastycznych, wielozmysłowe 

poznawanie świata poprzez stymulowanie węchu, zapachu, wzroku i smaku w czasie zajęć 

sensorycznych czy zajęć kulinarnych. Zajęcia muzyczne z instrumentami czy codzienne 

śpiewanie piosenek, czasami w języku angielskim, bardzo dobrze wpływają na rozwój 

emocjonalny dzieci i dodatkowo oddziałują na funkcje poznawcze, jak pamięć, motywacja, 

komunikacja werbalna i pozawerbalna. Dodatkowo społeczność żłobka uczestniczy  

w różnych akcjach społecznych oraz kultywuje tradycje i święta narodowe czy religijne. 

Rok 2021 rozpoczął się udziałem w 29 finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Rodziny dzieci żłobkowych chętnie wsparły zbiórkę poprzez wrzucenie pieniędzy do puszki, 

która stacjonowała w żłobku; łącznie zebrano 571,12 zł.  

 W lutym zorganizowano pierwszy bal karnawałowy, który przyniósł wszystkim wiele 

radości. Kilka dni później nie zabrakło niespodzianki na Walentynki. Najmłodsi nauczyli się, że 

okazywanie sobie uczuć jest bardzo potrzebne i miłe. Kochać można nie tylko ludzi, ale również 

zwierzęta, które są często członkami naszych rodzin. Wspólnie z dziećmi zorganizowano 2 

zbiórki, które miały za zadanie uruchomić u maluchów emocje takie jak współczucie czy 

poczucie odpowiedzialności. Poprzez takie akcje dzieci uczą się też, że pomaganie daje 

ludziom szczęście.  W lutym zbierano karmę z okazji Dnia Kota dla Kociego Gniezna, natomiast 

w marcu karmę dla psów z okazji Dnia Psa, która została przekazana do schroniska dla 

bezdomnych psów w Gnieźnie. 5 marca w przypadający Dzień Dentysty dzieci czyściły zęby 

pastą do zębów. W pierwszy dzień wiosny przywoływano Panią wiosnę w czasie specjalnie 

przygotowanego spaceru – kolorowego korowodu.   

 W związku z czasowym ograniczeniem pracy żłobka, niestety nie wszystkie dzieci miały 

okazję uczestniczyć w przygotowaniach do świąt wielkanocnych. Nieobecni w miarę 

możliwości pracowali razem z rodzicami w domu, pracując nad zadaniami przygotowanymi 

na ich potrzeby i możliwości.  

 W Światowy Dzień Ziemi starszaki zapoznały się z kolorami śmietników zgodnie z zasadą 

segregacji. Na Dzień Strażaka do żłobka przyjechała Ochotnicza Straż Pożarna ze Zdziechowy, 

która zaprezentowała na czym polega ich praca.  
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 Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano piknik na świeżym powietrzu. Maluchy odwiedziła 

ciocia z lodziarni oraz mama która tworzyła ogromne bańki mydlane. Nie zabrakło też 

upominków przygotowanych przez Radę Rodziców działającą przy żłobku. Z tej okazji 

placówkę odwiedziła  Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka z koszem pysznych i soczystych 

owoców. 

 Na zakończenie roku szkolnego 15 dzieci żegnało się z placówką. Na tę okazję 

przygotowano pudełko wspomnień, do którego dzieci wrzucały prace wykonane wspólnie z 

rodzicami, zdjęcia oraz wierszyki. 

 Impreza pożegnalna dla starszaków odbyła się 2 lipca. Dzieci otrzymały pamiątkowe 

upominki. Pozostałe dzieci oficjalnie rozpoczęły wakacje. 

 W miesiącu sierpniu była przerwa urlopowa i żłobek nie świadczył w tym czasie usług 

dla dzieci. Kadra wykorzystywała urlop wypoczynkowy i przygotowywała się do kolejnego roku 

szkolnego i przyjęcia 15 nowych dzieci. 26 sierpnia odbyło się zebranie z rodzicami, na którym 

dostarczono niezbędną wyprawkę na nowy rok szkolny.  

 Kolejny rok szkolny w żłobku rozpoczęto powitaniem Pani Jesień. Odbyły się zajęcia 

kulinarne – jesienny jeż, na których dzieci wykonały jadalnego jeża i tym samym kulinarne 

czwartki zaczęły na stałe wpisywać się w plan pracy żłobka. 

 We wrześniu żłobek z Łubowa przekazał placówce ze Zdziechowy Księgę Życzliwości, 

która krąży pomiędzy żłobkami i klubami dziecięcymi. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia 

Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, mająca na celu nawiązanie 

kontaktów pomiędzy instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3, zbudowanie poczucia 

przynależności do grupy zawodowej, prezentacja pomysłowości danej placówki oraz 

inspiracja na realizowanie zajęć dla opiekunów placówek. W związku z tym projektem 

przeprowadzono zajęcia pod nazwą „Pomocna Dłoń”, dzięki którym dzieci nauczyły się, że 

każdy z nas ma ręce, którymi można zrobić coś dobrego dla innych. 

 W  listopadzie w dniach od 02.11.2021r. do 19.11.2021 cała społeczność żłobka wzięła 

udział w akcji „Święty Mikołaj dla Seniora”. W 2018 roku powstała idea połączenia ludzi, którzy 

potrzebują wsparcia z ludźmi o wielkich sercach. Polega ona na zaproszeniu podopiecznych 

domów pomocy społecznej i placówek opieki do pisania listów ze swoimi potrzebami  

i marzeniami. Listy te umieszczone zostają na stronie internetowej, a osoby chcące pomóc 

wybierają listy z których pragnienia chcą zrealizować. Link do strony z akcją: 

https://swietymikolajdlaseniora.pl/inicjatywa . 

 W tym roku Gminny Żłobek w Zdziechowie wybrał 4 listy: od p. Jana z Wrocławia,  

p. Lecha z Piły, p. Marcina z Klimkówki oraz p. Krystyny z Łodzi. Listę potrzeb seniorów 

umieszczono na tablicy ogłoszeń dla rodziców chętnych wziąć udział w akcji. Pomogło to 

https://swietymikolajdlaseniora.pl/inicjatywa
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sprawniej skompletować paczki, gdyż odzew ze strony rodziców był ogromny. Wspólnymi siłami 

stworzono 4 paczki. 

 Również w listopadzie świętowano Dzień Postaci z Bajek. Dzieci miały okazję wcielić się 

w swoje ulubione postaci. Święto 11 listopada uczczono w sposób wyjątkowy, poznając 

regionalną wielkopolską tradycję - wypiekano rogale marcińskie. Kolejne zajęcia kulinarne były 

związane tematycznie z światowym Dniem Pluszowego Misia. Dzieci piekły ciasteczka w 

kształcie swoich ulubionych przytulanek. Listopad zakończono wróżbami andrzejkowymi, 

poznając tradycje i zwyczaje Andrzejek – ostatniego dnia zabaw przed adwentem. 

 Miesiąc grudzień obfitował w wiele wydarzeń. Tym razem wspólnie ze wszystkimi 

dziećmi przygotowywano się do Świąt Bożego Narodzenia, rzetelnie wypełniając kalendarz 

zadań i odliczając czas do Wigilii. Ubierano choinkę, pieczono pierniki, czyszczono buty na 

przyjście św. Mikołaja. Nie zabrakło zabaw w śniegu. Zadbano również o ptaki na zimę. 

Najmłodsi mieli okazję odwiedzić Gminną Bibliotekę Publiczną w Zdziechowie gdzie wspólnie 

pisali list do Gwiazdora, który odwiedził żłobek z ogromnym workiem prezentów.  

 Prezentowane powyżej wybrane zajęcia, stanowią  niewielką część każdego dnia  

w żłobku i przyczyniają się  do zbierania doświadczeń, jakie niesie ze sobą otaczający świat 

malucha, następujące po sobie pory roku i związane z nimi wydarzenia. Codzienny rytm 

w żłobku i następujące po sobie czynności są zachowane, dzięki czemu dzieci mają poczucie 

bezpieczeństwa. Uczą się samodzielności w czynnościach samoobsługowych, nabierają 

poczucia sprawstwa, że one same potrafią dużo dokonać i przekraczają granice dla nich 

dotąd nieosiągalne. 

8.6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jak również realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, który 

został przyjęty uchwałą nr: XXXII/234/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 roku. 

Podstawowym działaniem komisji było podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 

spożywania napojów alkoholowych, natomiast głównym celem działań profilaktycznych 

komisji było zapobieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, wsparcie osób 

uzależnionych oraz ich bliskich (współuzależnionych). 

Komisja zajmowała się wspieraniem osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych,  

a także ich rodzin w kształtowaniu zdrowego stylu życia, będącym alternatywą zachowań 

sprzyjającym rozwojowi uzależnienia. 

 Swoje działania realizowała w następujący sposób: 

− przyjmowała zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu, 
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− wzywała na rozmowy motywujące, 

− przeprowadzała rozmowy mające na celu zmianę stylu życia osób uzależnionych od 

alkoholu, przedstawiano tym osobom rozwiązania, które mogą im pomóc w walce  

z nałogiem, w formie leczenia ambulatoryjnego, a gdy istniała taka potrzeba leczenia 

stacjonarnego (zamkniętego), 

− podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa 

odwykowego, 

− kierowała na badania psychiatryczno - psychologiczne, 

− przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, 

− składała wnioski do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o zastosowanie obowiązku 

poddania się leczeniu odwykowemu, 

− skierowała wnioski do komornika sądowego w celu doręczenia korespondencji, 

− opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod względem lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. 

−  

Działania komisji dane statystyczne: 

− w ramach działalności komisja odbyła 16 posiedzeń, 

− do komisji wpłynęło 14 wniosków o interwencję wobec osób pijących  

w sposób wskazujący na picie problemowe, wszystkie wnioski wpłynęły  

z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, 

− komisja przeprowadziła 14 spotkań z wezwanymi, 

− komisja skierowała 9 osób na badania psychiatryczno-psychologiczne  

w przedmiocie uzależnienia, 

− komisja wystosowała 2 wnioski do Sądu o wydanie orzeczenia o obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu,     

− komisja opiniowała wnioski przedsiębiorców o wydanie bądź przedłużenie zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych rozpatrzono łącznie 11 takich wniosków 

i dla wszystkich wydano pozytywne opinie, 

− komisja skierowała jeden wniosek do komornika sądowego w celu doręczenia 

dokumentów stronie. 

 

Dane o działaniach finansowanych przez GKRPA 

− koszty opłat sądowych wraz z kosztami doręczeń – 223,90 zł, 

− koszty przeprowadzonych przez biegłych badań w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu -4 680,00 zł, 

− wynagrodzenia brutto członków GKRPA – 20 570,32 zł, 

− pomoc psychologiczna o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym dla 
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mieszkańców Gminy Gniezno – 3 840,00 zł, 

− wyjazd dzieci na kolonie letnie z programem profilaktycznym – 30 750,00 zł, 

− dofinansowanie półkolonii w szkołach - 5 747,58 zł, 

− zakup artykułów i materiałów dla świetlic szkolnych - 5 795,88 zł, 

− dofinansowanie wycieczki dla środowisk abstynenckich - 1 000,00 zł, 

− dofinansowanie festynów promujących zdrowy, wolny od nałogów tryb życia -  4 834,00 

zł, 

− opracowanie diagnozy uzależnień w gminie Gniezno – 2 400,00 zł, 

− dofinansowanie biegu sztafetowego – 1 000,00 zł, 

− zakup materiałów edukacyjnych i szkolenie dzieci z zakresu profilaktyki 

antynarkotykowej 1 000,00 zł, 

− organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci w szkołach 4 440,00 zł, 

− szkolenie członków GKRPA 350,00 zł, 

− zakup pieczęci 52,00 zł. 

Całkowite wydatki w 2021 r. – 86 683,68 zł. 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Gniezno w 2021r., wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym 

wykorzystaniu środków i sposobów w walce z problemem alkoholowym. Jednym z efektów jej 

działania było dobrowolne podjęcie przez uczestników rozmów motywujących terapii  

w poradniach leczenia uzależnień. 

W przeciągu 2021r. przeprowadzano akcje promujące zdrowy tryb życia wśród dorosłych 

mieszkańców oraz młodzieży Gminy Gniezno podczas organizowanych festynów. 

Dużą rolę w walce z nałogami oraz konsekwencjami życia z bliską osobą uzależnioną miała też 

pomoc psychologa terapeuty uzależnień realizowana w formie comiesięcznych dyżurów. 

 

9. Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska 

9.1. Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku prowadzony był odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe. W analizowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2021 roku do  31 grudnia 2021 roku odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

z terenu Gminy Gniezno realizowany był przez firmę URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25, 62-200 

Gniezno. W ramach umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

na terenie Gminy Gniezno firma URBIS Sp. z o.o. udostępnia pojemniki na odpady zmieszane, 

pojemniki na odpady ulegające biodegradacji oraz worki na pozostałe frakcje odpadów 

zbierane selektywnie, tj. metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier. Ponadto firma dba  
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o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i gniazd oraz wyposaża  

i obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gniezno, 

który znajduje się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, czynny był w 2021 

roku w każdą środę miesiąca w godz. 10:00 – 13:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godz. 

10:00 –12:00 (wyjątek stanowiły dni świąteczne). Do tego punktu mieszkańcy Gminy Gniezno 

mogli bezpłatnie przekazywać wyszczególnione poniżej odpady komunalne zebrane 

selektywnie: 

1. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji i odpady zielone,  

2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

3. odpady opakowanie wielomateriałowe, 

4. metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

5. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

6. papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, 

7. meble i odpady wielkogabarytowe, 

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9. baterie i akumulatory, 

10. chemikalia na potrzeby gospodarstw domowych, 

11. przeterminowane leki, 

12. zużyte opony,  

13. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

14. odpady niebezpieczne, 

15. tekstylia i odzież, 

16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igły i strzykawki. 

Transport ww. odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

w Lulkowie, mieszkańcy musieli zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

9.2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania 

Przez przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

także przygotowanie, które poprzedza odzysk lub unieszkodliwianie.  
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Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wiążą się z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). Zgodnie z obowiązującym w Polsce 

prawem, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

zobowiązany do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

W 2021 roku podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

z terenu Gminy Gniezno przekazywały niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do: 

− Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 62-200Gniezno, Lulkowo 12A (MBP) - 

2722,1300 Mg.   

− ITPOK Poznań, ul. Energetyczna 5 - 9,5400 Mg 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gniezno 

tworzony jest przez spółkę, która w danym roku kalendarzowym odbiera odpady komunalne 

od mieszkańców na podstawie umowy z  Urzędem Gminy Gniezno. W trakcie analizy 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno 

stwierdzono, że funkcjonowanie PSZOK-u w obecnej formie generuje duże koszty. W związku 

powyższym Gmina Gniezno planuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, w celu polepszenia jakości świadczonych usług dla mieszkańców oraz 

obniżenia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami poprzez zwiększenie 

konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2021 roku została opracowana 

koncepcja budowy gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

9.3. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 

31 grudnia 2021 r.) 

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu, w tym również koszty 

poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych, zostały wykazane w poniższej tabeli. 

Tabela nr 53. Zestawienie kosztów poniesionych przez Gminę Gniezno w roku 2021, w związku 

z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I WYDATKI [ZŁ] 

Koszty odbioru i transportu odpadów 

komunalnych 

1 787 131,83 
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Koszty zagospodarowania odpadów 

komunalnych  

2 230 888,59 

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

123 120,00 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenia 

pracowników związanych z obsługą systemu, 

szkolenia zakup materiałów biurowych, druk 

deklaracji, kampania informacyjno-

edukacyjna, koszty przesyłek pocztowych, 

prenumeraty czasopism) 

94 816,90 

Koszty opracowania koncepcji budowy 

gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

7 380,00 

RAZEM 4 243 337,32 

 

  Ogółem koszty poniesione przez Gminę Gniezno w 2021 roku, w związku 

 z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w porównaniu do roku 2020 

wzrosły o 671 876,29 zł. 

Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowany jest wzrostem cen 

zagospodarowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, do 

którego przekazywane są wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane w ramach 

funkcjonowania systemu Gminy Gniezno.  

9.4. Dane dotyczące mieszkańców i deklaracji  

Według danych pochodzących z ewidencji ludności, prowadzonej przez Urząd Gminy 

Gniezno, na dzień 31.12.2021 r. liczba zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy 

Gniezno wynosiła 13 175 mieszkańców.  

Liczba mieszkańców Gminy Gniezno, według stanu na dzień 31 grudnia w 2021 roku, 

na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosiła  

12 682. 

W 2021 r. obowiązywały stawki zgodne z uchwałą nr XXI/151/2020 Rady Gminy Gniezno 

z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. 
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poz. 1717), oraz uchwałą nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. 

poz. 10705). Stawki te przedstawia tabela 3. 

Tabela nr 54. Zestawienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Gniezno obowiązujące w 2021 r.  

 Sposób zbierania odpadów komunalnych 

Selektywnie 

Nieruchomości zamieszkałe 26,00 zł/ os. 

Nieruchomości 

wykorzystywane na cele 

rekreacyjno- 

wypoczynkowe 

 

165,00 zł/rok 

  

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku właścicieli domków letniskowych stawka 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 495,00 zł. 

Ponadto ustalono częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od 

jednego mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. Do 31.12.2021 r. 254 właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  zadeklarowało, że kompostują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpływy z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 854 235,73 zł. 

9.5. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Gniezno  

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu gminy Gniezno 

oraz  przekazanych przez mieszkańców w 2021 roku do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

wyniosła około 6364,3807 Mg.  

Poniższe tabele przedstawiają zestawienia ilości odebranych odpadów komunalnych 

odebranych w 2021 roku z terenu Gminy Gniezno,  
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Tabela nr 55. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2021 r. z terenu Gminy Gniezno przez 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy 

z Gminą Gniezno 

 

Tabela 56. Ilość odpadów komunalnych przekazanych przez mieszkańców w 2021 r. do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lulkowie 

Adres punktu Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania [Mg] 

Lulkowo 

12a 

62-200 

Gniezno 

15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 

12,40 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

15,12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3,42 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

2496,91 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 192,42 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 133,06 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

404,40 

15 01 07 Opakowania ze szkła 352,50 

16 01 03 Zużyte opony 9,30 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

1495,48 

SUMA 5084,07 
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 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

115,34 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

45,16 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 103,08 

16 01 03 Zużyte opony 18,9347 

20 01 35* Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

11,748 

20 01 36 Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,073 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 55,8600 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zebrane w sposób 

selektywny 

25,84 

SUMA 355,1157 
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Tabela nr 57. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2021 r. z terenu Gminy Gniezno przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie 

umowy z właścicielami nieruchomości 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

234,7600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 4,3400 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 

3,5800 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,3200 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,0200 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 10,3400 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,8400 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

72,9000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

424,4950 

16 01 03 Zużyte opony 0,3800 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

23,3700 

17 01 02 Gruz ceglany 23,3700 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

16,6400 
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wyposażenia inne niż wymienione w 17 

01 06 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż 

wymienione w 17 05 04 

0,008 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w  170901,170902 i 170903 

21,2200 

 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 66,7600 

SUMA 924,0450 

 

Tabela nr 58. Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2021 r. z terenu Gminy Gniezno przez 

podmioty zbierające odpady komunalne  

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów 

komunalnych przekazanych 

do zagospodarowania[Mg] 

15 01 04 Opakowania z metali 1,15 

 

W 2020 roku łączna masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych 

(niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania wyniosła 

866,9022  Mg.  W roku 2021 masa tych odpadów wyniosła 1120,6701 Mg.  Masa pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do 

składowania, powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych 

wzrosła zatem  w stosunku do poprzedniego roku o 253,7679 Mg.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2412), definiuje poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do iloczynu masy tych odpadów 

wytworzonych w roku 1995 i wskaźnika uwzględniającego zmiany demograficzne 

mieszkańców gminy. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2021 wynosi 35 %. Gmina 

Gniezno osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 1,41 %. Jeśli osiągnięty w roku 

rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom 
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 

rozliczeniowym został osiągnięty. Wobec powyższego w 2021 roku podobnie jak w latach 2017 

- 2020 roku Gmina Gniezno osiągnęła wymagany poziom.   

Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) gminy są obowiązane osiągnąć 

poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  

w wysokości co najmniej 20% wagowo – za rok 2021. Gmina Gniezno w 2021 r. osiągnęła 

poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynoszący 

47,08 %. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami, 

odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniósł 100 %. Poziom 

składowania obliczony jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania, do 

masy wytworzonych odpadów komunalnych w 2021 r. wyniósł 0 %. 

9.6. Analiza ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Gniezno 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gniezno w 2021 r. 

wynosiła 6364,3807 Mg, z czego 2731,67 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, tj. 42,92 % ogółu wytworzonych odpadów komunalnych. Masa zmieszanych 

odpadów przetworzonych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

(instalacje MBP), wynosiła 2722,1300 Mg.  Masę odpadów komunalnych wytworzonych na 

terenie gminy przekazanych do termicznego przekształcania wyniosła 9,5400 Mg. Stosunek 

masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy 

odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021 roku wyniósł 0,0015. 

9.7. Podsumowanie i wnioski 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów 

wybranych frakcji odpadów na terenie Gminy Gniezno funkcjonuje system segregacji 

odpadów obejmujący odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych w systemie „u źródła”. 

Odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości są metale i tworzywa sztuczne, szkło, 

papier, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane. Wprowadzenie 

dodatkowych strumieni odpadów zwiększyło ilości odbiorów odpadów od właścicieli 

nieruchomości. W konsekwencji koszty obsługi całego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 2021 wyniosły 4 243 337,32 zł, natomiast wpływy z tytułu opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi to 3 854 235,73 zł przy czym stan zaległości na dzień 

31.12.2021 r. wynosił 302 682,29 zł. 
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Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych  

w 2021 roku ukształtował się na poziomie 47,08 %. Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia innymi metodami, odpadów inne niż niebezpieczne odpady budowlane  

i rozbiórkowe w 2021 roku wyniósł 100 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2021 został osiągnięty 

 i w analizowanym okresie ukształtował się na poziomie 1,41 %. Poziom składowania w 2021 r. 

wyniósł 0 %. 

Analizując zebrany materiał można stwierdzić, że system gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Gniezno funkcjonuje poprawnie. Niemniej jednak szczególną 

uwagę należy zwrócić na ciągle rosnące koszty odbioru, transportu i zagospodarowania 

odpadów komunalnych. W celu zwiększenia konkurencyjności w rynku przedmiotowych usług  

na terenie Gminy Gniezno dnia 24 czerwca 2021r. Rada Gminy Gniezno podjęła uchwałę nr 

XXXVIII/284/2021 w sprawie podziału Gminy Gniezno na sektory w celu zorganizowania 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. 

poz. 5368). Podział gminy na dwa mniejsze sektory ma umożliwić większej ilości przedsiębiorców 

udział w postępowaniu przetargowym na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. 

9.8. Program ochrony środowiska  

Program ochrony środowiska uwzględnia cele zawarte w strategiach, programach  

i dokumentach programowych na poziomie gminy, powiatu, województwa i państwa, do 

realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Program ochrony środowiska dla Gminy Gniezno jest podstawowym instrumentem do 

realizacji zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą  

w całości lub w części finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem 

realizacji Programu będzie utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego 

poprawa jak również wdrożenie efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie. Dokument 

opisuje narzędzia realizacji zadań, elementy zarządzania i monitoringu założonych zadań oraz 

jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. Przedstawione zasady monitorowania Programu 

przez określone wskaźniki umożliwią kontrolę i ocenę stanu realizacji założonych działań. 

Gmina Gniezno posiada przyjęty przez Radę Gminy Gniezno uchwałą nr 

XXVIII/202/2020 z dnia 24 września 2020 r. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gniezno na 

lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania ww. Programu  na 

środowisko. 

Głównym celem realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniezno jest 

zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska oraz poprawa stanu środowiska gminy 
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dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia mieszkańców. Realizacja założeń Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Gniezno ma na celu poprawę stanu środowiska. Zmiany 

wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elementy środowiska będą stanowiły 

wymierny efekt realizacji założeń Programu.  

W 2021 roku Gmina Gniezno zrealizowała następujące zadania: 

1. W celu poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu: 

a) zmniejszenie emisji wywołanej transportem  

− Przebudowa dróg gminnych, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic 

(szczegółowo opisane w dziale 6.3.) 

− Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne (szczegółowo 

opisano w dziale 6.2.) 

b) ograniczenie emisji spowodowanej przez spalanie surowców energetycznych  

− Wymiana źródeł ciepła na instalacje wysokosprawnych urządzeń 

grzewczych (szczegółowo opisane w dziale 10.9.) 

2. W celu ochrony przed ponadnormatywnym poziomem hałasu  

a) Ograniczenie liczby ludności narażonej na ponadnormatywne poziomy hałasu  

− Tworzenie pasów zieleni oraz sadzenie drzew wzdłuż dróg o dużym 

natężeniu ruchu przy dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa 

Wielkopolskiego  z  zadania jednorocznego pn. „Zakup sadzonek drzew 

miododajnych” zakupiono 63 szt. lipy drobnolistnej. Drzewa zostały 

posadzone w pasie drogowym w miejscowości Dębówiec – 40 szt. oraz  

w miejscowości  Jankowo Dolne – 23 szt. Koszt zakupu drzew wyniósł 

13 230,00 zł (z czego 11 880,00 zł to udział środków Województwa 

Wielkopolskiego). Łączny koszt realizacji zadania z nasadzeniem  

i zabezpieczeniem drzew wyniósł 21 870,00 zł; 

3. W celu zapewnienia dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki  

a) Ochrona przed podtopieniami 

− Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych 

W ramach utrzymania pełnej sprawności technicznej urządzeń melioracji 

podstawowych i szczegółowych udzielono dotacji z budżetu Gminy 

Gniezno Gminnej Spółce Wodnej w Gnieźnie na konserwację urządzeń 

melioracji szczegółowej – rów R-D-G w miejscowości Napoleonowo  

w wysokości 15 000,00 zł. 

b) Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej oraz zapewnienie przydatności wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

− Budowa sieci wodociągowych (szczegółowo opisane w dziale 6.1.) 
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c) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków  

− Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy (szczegółowo 

opisane w dziale 10.11.) 

4. W celu racjonalnego gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami (szczegółowo opisane w dziale 10.1.) 

a) Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w ogólnej masie 

odebranych odpadów  

b) Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

c) Wprowadzenie systemu selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów u źródła  

d) Edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 

e) Zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do selektywnej zbiórki na terenie 

Gminy Gniezno 

5. W celu oczyszczenia terenu gminy z wyrobów zawierających azbest (szczegółowo 

opisane w dziale10.10.) 

a) Kontynuacja programu usuwania azbestu z terenu gminy  

b) Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwianie  

6. W celu minimalizacji składowanych odpadów (szczegółowo opisane w dziale 10.1.) 

a) Utrzymanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu  

b) Osiągnięcie poziomów recyklingu przewidzianych przepisami prawa  

7. W celu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej  

a) Dokonywanie zadrzewień śródpolnych i śródzagrodowych  

Gmina Gniezno w 2021 roku zakupiła dla mieszkańców i przekazała sołtysom 

wsi, na potrzeby nasadzeń śródzagrodowych i śródpolnych 3338 sztuk drzew  

i 832 sztuk krzewów za łączną kwotę  16 000,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania 

z transportem wyniósł 17 045,50 zł. 

Ponadto dokonano zakupu sadzonek 12 sztuk lip drobnolistnych  

w miejscowościach Modliszewko, Obora, Osiniec oraz 4 sztuk katalpy  

w miejscowości Mnichowo. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 6 160,00 zł. 

b) Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.  

W ramach utrzymania zieleni w parkach gminnych, przy świetlicach wiejskich 

oraz utrzymania pasów drogowych na terenie Gminy Gniezno,  

w 2021 roku zlecono wykonanie przedmiotowych prac zgodnie z zasadami 

sztuki ogrodniczej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok.  108 090,00 zł. 
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8. W celu przeciwdziałania awariom  

a) Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb 

ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych lub poważnych awarii  

9.9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

W 2021 roku Gmina Gniezno zrealizowała następujące zadania, których celem była 

redukcja emisji CO2: 

1. Modernizacja dróg gminnych i budowa ścieżek pieszo-rowerowych (szczegółowo 

opisane w dziale 6.3.) 

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia. 

Nowobudowana infrastruktura oświetleniowa na terenie gminy Gniezno uwzględnia 

montaż opraw z energooszczędnym źródłem światła (szczegółowo opisane w dziale 6.2.) 

3. Zielone zamówienia publiczne.  

Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednia przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniały potrzeby 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. W jednym postępowaniu przetargowym 

zastosowano kryteria środowiskowe punktując dodatkowo pojazdy posiadające normę spalin 

min. EURO 5. 

4. Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych i prywatnych.  

a) Gmina Gniezno w 2021 roku zakupiła dla mieszkańców i przekazała sołtysom wsi, na 

potrzeby nasadzeń śródzagrodowych i śródpolnych 3338 sztuk drzew i 832 sztuk 

krzewów za łączną kwotę  16 000,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania  

z transportem wyniósł 17 045,50 zł. 

b) Przy dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego  z  zadania 

jednorocznego pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych” zakupiono 63 szt. lipy 

drobnolistnej. Drzewa zostały posadzone w pasie drogowym w miejscowości Dębówiec 

– 40 szt. oraz w miejscowości  Jankowo Dolne – 23 szt. Koszt zakupu drzew wyniósł 

13 230,00 zł (z czego 11 880,00 zł to udział środków Województwa Wielkopolskiego). 

Łączny koszt realizacji zadania z nasadzeniem i zabezpieczeniem drzew wyniósł 

21 870,00 zł; 

c) W październiku 2021 roku dokonano zakupu sadzonek 12 sztuk lip drobnolistnych, które 

zostały posadzone w miejscowościach Modliszewko, Obora, Osiniec oraz 4 sztuk katalp, 
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które zostały posadzone w miejscowości Mnichowo. Łączny koszt realizacji zadania 

wyniósł 6 160,00zł 

5. Promocja i edukacja lokalnej społeczności w zakresie ograniczenia zużycia energii, 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz mobilności na terenie Gminy. 

W związku z trwająca w 2021 roku epidemią COVID-19 promocja i edukacja 

mieszkańców Gminy Gniezno odbywała się poprzez umieszczanie informacji na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Gniezno oraz Facebooku.  

W dniu 12 lipca 2019 r. Gmina Gniezno zwarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które ustala zasady wspólnej realizacji 

Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w celu obsługi jego Wnioskodawców  

w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Porozumienie zawarto na czas 

realizacji Programu, tj. do roku 2029. 

W ramach ww. porozumienia utworzono Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny, 

którego główne zadania to: 

- wsparcie doradcze mieszkańców, 

- rejestracja na koncie beneficjenta i wypełnianiu wniosku,  

- weryfikacja wniosku i kontakt z Beneficjentem w celu poprawy ewentualnych błędów, 

- przekazanie do WFOŚiGW w Poznaniu wniosku o dofinansowanie,  

- pomoc w rozliczaniu wniosku o płatność, 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę złożonych w 2021 r. wniosków oraz wnioskowaną 

kwota dotacji ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy 

Gniezno. 

Tabela nr 59. Liczba wniosków złożonych w 2021 r. oraz wnioskowana kwota dotacji 

 Poziom 

podstawowy 

Poziom 

podwyższony 
Łącznie 

Liczba złożonych 

wniosków [szt.] 
46 24 70 

Wnioskowana kwota 

dotacji [zł]  
552 256,84 566 564,49 1 118 821,33 

 

Ponadto w ramach prowadzenia działań promocyjnych związanych z funkcjonowaniem  

w Urzędzie Gminy Gniezno punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste 

Powietrze” zakupiono czujnik jakości powietrza. Czujnik został zamontowany na budynku 
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Zespołu Szkół im. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. Czujnik służy do 

pomiarów i odczytów – w systemie zdalnym – następujących parametrów jakości powietrza: 

stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5, stężenia pyłów zawieszonych PM 10, wilgotności, 

ciśnienia, temperatury powietrza. Wyniki pomiarów dostępne są darmowej aplikacji mobilnej 

SYNGEOS oraz KANAREK, na stronie internetowej Urzędu gminy Gniezno oraz 

na www.naszepowietrze.pl 

6. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliwa na potrzeby c.o. 

W 2020 r. Uchwałą nr XXII/160/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Rada Gminy Gniezno 

przyjęła Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Gniezno na dofinansowanie 

zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  

w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”. 

W ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno"  

w roku 2021 udzielono dofinansowania 21 wnioskodawcom na łączną kwotę 63 000,00 zł. 

Reasumując w 2021 roku zrealizowano szereg działań, których celem była redukcja 

emisji CO2. Były to głównie działania inwestycyjne i edukacyjne. Środki finansowe na działania 

związane z gospodarką niskoemisyjną pochodziły zarówno z budżetu Gminy jak i ze środków 

pozabudżetowych. 

9.10. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

We wrześniu 2021 roku Gmina Gniezno rozpoczęła wraz ze Starostwem Powiatowym  

w Gnieźnie oraz gminami powiatu gnieźnieńskiego kontynuację realizacji programu pn. 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”. 

Dofinansowanie dla mieszkańców gminy wyniesie 100% i dotyczy kosztów rozbiórki 

(demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów. 

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu 

Gnieźnieńskiego, Miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. 

W ramach realizacji programu w 2021 roku łącznie przyjęto i pozytywnie zaopiniowano 

41 wniosków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno, dotyczących 

sfinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest. Realizacja tych wniosków oraz 

wniosków, składanych w roku 2022 nastąpi w 2022 roku. 

W 2021 r. Gmina Gniezno złożyła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i technologii ofertę  

w ramach „Konkursu – Azbest 2021” na realizacje zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji 

wyrobów zwierających azbest na terenie Gminy Gniezno”. Na podstawie złożonej oferty 

Ministerstwo przyznało Gminie Gniezno dofinansowanie w wysokości 12 200,00 zł na realizację 

przedmiotowego zadania. Całkowita końcowa wartość brutto zadania wyniosła 15 867,00 zł, 

http://www.naszepowietrze.pl/
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z czego udział Gminy wyniósł 3 667,00 zł. Przedmiotowa inwentaryzacja stanowiła podstawę 

opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniezno na 

lata 2021-2032”, który Rada Gminy Gniezno przyjęła uchwałą nr XLVI/368/2022 z dnia 24 lutego 

2022 r. 

,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniezno na lata 

2021-2032” opracowano celu doprowadzenia do stopniowej eliminacji wyrobów 

zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe 

unieszkodliwienie. W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której 

gmina zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających 

azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego 

rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem. 

Program zakłada realizację następujących zadań: 

1. inwentaryzację z natury obiektów zawierających azbest (ustalenie skali występowania i 

lokalizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy), 

2. edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka  

i procedur usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, 

3. propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska  

i zdrowia człowieka usuwania azbestu, 

4. zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków finansowych na 

zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

5. bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom 

samorządowym i mieszkańcom. 

9.11. Gospodarka ściekowa  

W celu usystematyzowania i uszczelnienia gospodarki ściekowej na terenie Gminy 

Gniezno w kwietniu 2019 roku rozpoczęto proces zbierania danych niezbędnych do 

przeprowadzenia aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Gniezno. Proces uzupełniania 

ewidencji jest w dalszym ciągu kontynuowany. Na dzień 31.12.2021 r. do ewidencji zgłoszonych 

zostało 2402 zbiorniki bezodpływowe oraz 336 przydomowych oczyszczalni ścieków.  

W 2021 roku na terenie Gminy Gniezno przeprowadzono 22 kontrole zbiorników 

bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,  

20 z nich miało charter planowy, natomiast 2 były interwencyjne. 

Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej konieczności przechowywania 

dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, na podstawie kwartalnych 

sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
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bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, podobnie jak w 2020 r., w 2021 r. 

obserwowano wzrost ilości wywożonych nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na 

terenie gminy Gniezno. W 2021 roku z terenu Gminy Gniezno wywiezione zostało 126 481,45 m3 

nieczystości ciekłych.  

W 2021 roku Wójt Gminy Gniezno wydał 5 decyzji zezwalających na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Gniezno. 

10. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają  

w następujących miejscowościach: Mnichowo, Modliszewo, Zdziechowa, Strzyżewo Smykowe. 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 

1. OSP Mnichowo – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, liczba 

strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające 

udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 27. W 2021 r. jednostka brała udział w 36 

działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

− 7 pożarów 

− 26 miejscowych zagrożeń – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie  skutków silnych wiatrów, nawałnic itp., 

− 3 alarmy fałszywe 

2. OSP Modliszewo -– jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, liczba strażaków posiadających wymagane przeszkolenia  

i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 31. W 2021 

r. jednostka brała udział w 63 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym: 

− 11 pożarów 

− 51 miejscowych zagrożeń – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów i nawałnic itp. 

− 1 alarm  fałszywy 

3. OSP Zdziechowa - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenia 

 i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 30. W 2021 

r. jednostka brała udział w 69 działaniach ratowniczo gaśniczych  

w tym: 

− 18 pożarów 

− 51 miejscowych zagrożeń – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów, nawałnic itp. 
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4. OSP Strzyżewo Smykowe - jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego, ilość strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania 

lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 31. W 2021 r. 

jednostka brała udział w 86 działaniach ratowniczo gaśniczych w tym:  

− 13 pożarów 

− 68 miejscowych zagrożeń – kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, 

usuwanie skutków silnych wiatrów, nawałnic itp. 

− 5  alarmów fałszywych 

Tabela nr 60. Podstawowe wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Gniezno 

Nazwa OSP Samochody Aparaty  ochrony  

dróg oddechowych 

Torby 

medyczne 

Mnichowo Lekki Daewoo   Lublin 055427 

 

4 szt. Homeywell 2 

 

Lekki Iveco Daily 70C18 

 

Modliszewo Ciężki Kamaz B2232 6 szt. Auer 2 

 

 
Średni Star 244 

Zdziechowa Ciężki  MAN  8 szt. Auer 2 

Średni Mercedes Benz 

Strzyżewo 

Smykowe 

Lekki Żuk 6 szt. Auer 3 

Średni Magirus Deutz 

Lekki Peugeot Boxer  

 

Nazwa OSP Pompy do wody Narzędzia 

hydrauliczne 

ratownictwa 

drogowego 

Agregaty Inny sprzęt 

Mnichowo Szlamowe 1 szt. 

Pływające 1 szt. 

Pożarnicze M8/8-1 

szt. 

 M16 – 1 szt. 

 

 

 

 

Lukas 

 

Jednofazowy 

2,2KW 2 szt. 

Detektor gazu, 

Wentylator 

oddymiający, 

Pilarki 5 szt. 

Modliszewo Szlamowe 2 szt. 

Pływające 2 szt. 

Pożarnicze M8/8 -3 

szt. 

Holmatro   Jednofazowy 

2,8KW 1 szt. 

Trójfazowy 

2,8KW 1 szt. 

Przenośne działko 

wodno-pianowe, 

Przecinarka do stali i 

betonu, 

Czujnik gazowy, 

Pilarki 4 szt. 

Zdziechowa Szlamowe 2 szt. 

Pływające 1 szt. 

Pożarnicze M8/8- 2 

szt. 

Zestaw Kombi  Trójfazowy 

2,2KW 2 szt. 

Detektor gazowy, 

Centrum pianowe, 

Detektor prądu, 

Pilarki 5 szt. 

Strzyżewo 

Smykowe 

Szlamowe 1 szt. 

Pływające 1 szt. 

Pożarnicze M8/8- 2 

szt. 

Weber Jednofazowy 

2,2KW 1 szt. 

Trójfazowy 

5,5KW 1 szt. 

Przenośny zbiornik 

brezentowy na 13 tys. 

Litów, 

Przenośne centrum 

pianowe, 

Czujnik gazowy, 

Detektor prądu, 

Pilarki 5 szt. 
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11. Realizacja uchwał Gminy Gniezno w 2021r.  

Tabela nr 62. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w 2021r. 

LP Nazwa uchwały Stan realizacji  Uwagi 

1 Uchwała nr XXXIII/242/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Niezrealizowana   

2 Uchwała nr XXXIII/243/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu sprawowania 

pogrzebu 

Zrealizowana  

3 Uchwała nr XXXIII/244/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o 

zmianę urzędowej nazwy miejscowości Dębowiec na Dębówiec 

Zrealizowana  

4 Uchwała nr XXXIII/245/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

5 Uchwała nr XXXIII/246/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu w 

sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych, trybu 

postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania, 

Zrealizowana  

6 Uchwała nr XXXIII/247/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację 

podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze 

Zrealizowana  

7 Uchwała nr XXXIII/248/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 

rok 

Zrealizowana  

8 Uchwała nr XXXIII/249/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  
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9 Uchwała nr XXXIV/250/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno 

przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia 

opieki bezdomnym psom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2021 roku 

Zrealizowana  

10 Uchwała nr XXXIV/251/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Gniezno w 2021 roku 

Zrealizowana  

11 Uchwała nr XXXIV/252/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.  w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta 

Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą, na tą samą 

nieruchomość 

Zrealizowana  

12 Uchwała nr XXXIV/253/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi 

Lulkowo 

Zrealizowana  

13 Uchwała nr XXXIV/254/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy osiedla we wsi 

Jankowo Dolne 

Zrealizowana  

14 Uchwała nr XXXIV/255/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.  w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty 

należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Zrealizowana  

15 Uchwała nr XXXIV/256/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla w Łabiszynku 

Zrealizowana  

16 Uchwała nr XXXV/257/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2021 r. 

Zrealizowana  

17 Uchwała nr XXXV/258/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  
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18 Uchwała nr XXXV/259/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/172/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz 

nadania jej statutu 

Zrealizowana  

19 Uchwała nr XXXV/260/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie poprzez likwidację 

podporządkowanej jej Filialnej Szkoły Podstawowej im. Celestyna Freineta w Oborze 

Zrealizowana  

20 Uchwała nr XXXV/261/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i 

Osiedla Gminy Gniezno 

Niezrealizowana Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

21 Uchwała nr XXXV/262/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana A.R. z 

dnia 14 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana  

22 Uchwała nr XXXV/263/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana P.S. z 

dnia 14 grudnia 2020 roku 

Zrealizowana  

23 Uchwała nr XXXV/264/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r. 

Zrealizowana  

24 Uchwała nr XXXV/265/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani T.G. z 

dnia 9 lutego 2021 roku 

Zrealizowana  

25 Uchwała nr XXXV/266/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.Z. z 

dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym 

Niezrealizowana Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

Wojewody 

Wielkopolskiego 
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26 Uchwała nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na 2021 r. 

Zrealizowana  

27 Uchwała nr XXXVI/268/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

28 Uchwała nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Gnieźnieńskiego 

Zrealizowana  

29 Uchwała nr XXXVI/270/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Gnieźnieńskiego 

Zrealizowana  

30 Uchwała nr XXXVI/271/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu 

Zrealizowana  

31 Uchwała nr XXXVI/272/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

32 Uchwała nr XXXVI/273/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Piekary, przez jej 

współwłaścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

33 Uchwała nr XXXVI/274/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie skorzystania z zaproszenia do 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych we wsi Wierzbiczany, przez jej 

właścicieli na rzecz Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

34 Uchwała nr XXXVI/275/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta 

Gminy Gniezno na zbycie nieruchomości we wsi Zdziechowa w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Zrealizowana  

35 Uchwała nr XXXVII/276/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2021 r. 

Zrealizowana  
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36 Uchwała nr XXXVII/277/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

37 Uchwała nr XXXVII/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Gniezno nr XXXII/234/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2021 

Zrealizowana  

38 Uchwała nr XXXVII/279/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia przedszkola 

publicznego w Oborze 

Zrealizowana  

39 Uchwała nr XXXVII/280/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok 

Zrealizowana  

40 Uchwała nr XXXVII/281/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z 

dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym 

Zrealizowana  

41 Uchwała nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana  

42 Uchwała nr XXXVIII/283/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

43 Uchwała nr XXXVIII/284/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

podziału Gminy Gniezno na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Zrealizowana  

44 Uchwała nr XXXVIII/285/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 

205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4 

W trakcie realizacji  
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45 Uchwała nr XXXVIII/286/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego   

Zrealizowana  Rozstrzygnięcie 

Nadzorcze 

Wojewody 

Wielkopolskiego  

46 Uchwała nr XXXIX/287/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

Zrealizowana  

47 Uchwała nr XXXIX/288/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno 

za 2020 rok. 

Zrealizowana  

48 Uchwała nr XXXIX/289/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana  

49 Uchwała nr XXXIX/290/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno. 

Zrealizowana  

50 Uchwała nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie, z siedzibą w Zdziechowie i nadania 

mu statutu 

Zrealizowana  

51 Uchwała nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno, od 1 września 2021 r. 

Zrealizowana  

52 Uchwała nr XXXIX/293/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Gniezno, od dnia 1 września 2021 roku 

Zrealizowana  

53 Uchwała nr XXXIX/294/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXII/241/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

Zrealizowana  
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zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gniezno na 2021 rok. 

54 Uchwała nr XXXIX/295/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pod tereny usług, przemysłu i działalności gospodarczej we wsiach Lulkowo dz. nr 205/1 - 

205/5 oraz Kalina - działki nr 12/3 i 12/4 

W trakcie realizacji  

55 Uchwała nr XL/296/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana  

56 Uchwała nr XL/297/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

57 Uchwała nr XL/298/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniezno 

Zrealizowana  

58 Uchwała nr XL/299/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do procedury zmiany granic sołectwa Jankowo Dolne i  sołectwa Wełnica oraz zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw objętych zmianą 

Zrealizowana  

59 Uchwała nr XL/300/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie utworzenia 

Klubu Seniora pod nazwą "Aktywny Senior w Gminie Gniezno" 

Zrealizowana  

60 Uchwała nr XL/301/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w zakresie określenia zwrotu rodzicom kosztów dowożenia 

zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w 

roku szkolnym 2021/2022 

Zrealizowana  

61 Uchwała nr XL/302/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Gniezno - 

działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową przejazdu i przechodu 

W trakcie realizacji  
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62 Uchwała nr XLI/303/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana  

63 Uchwała nr XLI/304/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

64 Uchwała nr XLI/305/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany 

granic administracyjnych sołectwa Jankowo Dolne i sołectwa Wełnica 

Zrealizowana  

65 Uchwała nr XLI/306/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gniezno na lata 2022 - 2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu 

konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

W trakcie realizacji  

66 Uchwała nr XLI/307/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym 

dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

67 Uchwała nr XLI/308/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym 

dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

68 Uchwała nr XLI/309/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym 

dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

69 Uchwała nr XLI/310/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg gminnych 

W trakcie realizacji  
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70 Uchwała nr XLI/311/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVI/270/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla 

Powiatu Gnieźnieńskiego 

Zrealizowana  

71 Uchwała nr XLI/312/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały wyrażającej zgodę dla Wójta Gminy Gniezno na odpłatne obciążenie 

nieruchomości Gminy Gniezno - działki nr 81 położonej w Modliszewku, służebnością gruntową 

przejazdu i przechodu 

W trakcie realizacji  

72 Uchwała nr XLII/313/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana  

73 Uchwała nr XLII/314/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

74 Uchwała nr XLII/315/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Rady Gminy Gniezno nr XXXVII/278/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Zrealizowana  

75 Uchwała nr XLII/316/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

76 Uchwała nr XLII/317/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

77 Uchwała nr XLII/318/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  
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78 Uchwała nr XLII/319/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

79 Uchwała nr XLII/320/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

80 Uchwała nr XLII/321/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

81 Uchwała nr XLII/322/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość 

Zrealizowana  

82 Uchwała nr XLII/323/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

nadania nazwy osiedla we wsi Szczytniki Duchowne 

Zrealizowana  

83 Uchwała nr XLII/324/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniezno 

W trakcie realizacji  

84 Uchwała nr XLII/325/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

poparcia petycji Radnej Gminy Gniezno Pani Agnieszki Rzempały – Chmielewskiej oraz 

Radnego Miasta Gniezna Pana Tomasza Dzionka z dnia 19 października 2021 r. 

Zrealizowana  

85 Uchwała nr XLIII/326/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zrealizowana  

86 Uchwała nr XLIII/327/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  
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87 Uchwała nr XLIII/328/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

88 Uchwała nr XLIII/329/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

89 Uchwała nr XLIII/330/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 

Zrealizowana  

90 Uchwała nr XLIII/331/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 

Gniezno na 2022 rok 

Zrealizowana  

91 Uchwała nr XLIII/332/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 

Zrealizowana  

92 Uchwała nr XLIII/333/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia gminnego programu na rzecz osób starszych na lata 2022-2028 

W trakcie realizacji  

93 Uchwała nr XLIII/334/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 

gminnego programu osłonowego dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli oraz uczniów 

dojeżdżających do szkół podstawowych: Pt. „Akcja - bilet", realizowanego w ramach zadań 

własnych gminy Gniezno 

W trakcie realizacji  

94 Uchwała nr XLIII/335/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w 

Szczytnikach Duchownych poprzez likwidację przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej 

Szkoły Podstawowej w Mnichowie 

Zrealizowana  
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95 Uchwała nr XLIII/336/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie 

poprzez utworzenie przyporządkowanej jej organizacyjnie Filialnej Szkoły Podstawowej w 

Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym 

Zrealizowana  

96 Uchwała nr XLIII/337/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Gniezno na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym 

samym dzierżawcą, na tą samą nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie numerem 19, 

położoną w miejscowości Zdziechowa 

Zrealizowana  

97 Uchwała nr XLIII/338/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie petycji 

Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych z dnia 

6 października 2021 roku 

Zrealizowana  

98 Uchwała nr XLIII/339/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana M.O. z dnia 22 października 2021 r. na bezczynność Wójta poprzez 

naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przepisu art. 35 

poprzez świadome przedłużenie postepowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 

Zrealizowana  

99 Uchwała nr XLIV/340/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

2021 r. 

Zrealizowana  

100 Uchwała nr XLIV/341/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

Zrealizowana  

101 Uchwała nr XLIV/342/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych 

wydatków 

Zrealizowana  

102 Uchwała nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 

rok 

W trakcie realizacji  
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103 Uchwała nr XLIV/344/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 

W trakcie realizacji  

104 Uchwała nr XLIV/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 

W trakcie realizacji  

105 Uchwała nr XLIV/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniezno na lata 2021-2028 

W trakcie realizacji  

106 Uchwała nr XLIV/347/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 

Gminy Gniezno na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

107 Uchwała nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

108 Uchwała nr XLIV/349/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

109 Uchwała nr XLIV/350/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno 

na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

110 Uchwała nr XLIV/351/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

111 Uchwała nr XLIV/352/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

W trakcie realizacji  

112 Uchwała nr XLIV/353/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 

letniskowego w Lubochni 

W trakcie realizacji  
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12. Działania promocyjne w Gminie Gniezno w 2021 r. 

1. Od stycznia 2021 mieszkańcy Gminy Gniezno mogą 

korzystać́ z darmowej aplikacji Nice Town, dzięki której 

mają bezpośredni dostęp do informacji na temat ważnych 

wydarzeń i spraw lokalnych. Dzięki zainstalowanej aplikacji 

mieszkańcy otrzymują powiadomienia z Urzędu Gminy 

Gniezno, Biblioteki Publicznej, GOPS, żłobka, przedszkola  

i szkół zlokalizowanych na terenie gminy. Aplikacja 

przypomina m.in. o terminach wywozu odpadów  

z danego obszaru gminy, terminach płatności należności 

podatkowych, bieżących sprawach urzędu i jednostek 

podległych, przekazuje informacje o awariach, alerty 

pogodowe. Dobór rodzajów komunikatów jest zależny od 

decyzji użytkowników aplikacji. Można samemu ustalić, 

jakiego typu komunikaty mają się wyświetlać, dzięki czemu 

można uniknąć otrzymywania niechcianych informacji. 

Aplikacja w nowoczesny sposób pozwala na 

przekazywanie najważniejszych informacji z urzędu. 

Aplikację można bezpłatnie pobierać́ ze sklepów Google 

Play oraz App Store. 

 

2. W lutym obchodziliśmy Tłusty Czwartek. Wzorem lat 

ubiegłych, mimo pandemii w Urzędzie Gminy Gniezno 

odbyła się bezpośrednia sprzedaż pączków od Pań z Kół 

Gospodyń Wiejskich. Przyjechały Panie z Modliszewa, 

Strzyżewa Paczkowego oraz Zdziechowy. Sprzedano koło 

1000 pączków.  
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3. Tydzień przed Dniem Flagi Narodowej, który 

obchodzimy 2 maja, Gmina Gniezno rozdała 200 

sztuk flag polski dla mieszkańców naszej gminy.  

 

 

 

 

 

 

4. Cztery zielone pojemniki na plastikowe nakrętki 

w kształcie podkowy zostały postawione  

w Gminie Gniezno, przy Szkołach Podstawowych 

w Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych 

oraz w Zdziechowie oraz strażnicy w Mnichowie. 

Celem zbiórki nakrętek jest wsparcie chorych 

dzieci.  

 

 

 

 

 

5. Kontynuowano projekt proekologiczny „Ratujmy 

pszczoły – Łąka Kwietna w Gminie Gniezno”. Po raz 

drugi firma Saatbau przekazała dla gminy gotowe 

paczuszki z nasionami roślin pod nazwą „Pszczeli 

Pożytek.  
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6. Przy Zespole Szkół w Jankowie Dolnym stanął 

skatepark. Oficjalne otwarcie z udziałem 

samorządowców, przedstawicieli sołectwa, a przede 

wszystkim najmłodszych mieszkańców, odbyło się  

1 czerwca 2021 r. Na utwardzonym terenie postawiono 

bank ramp, quarter pipe oraz funbox i disaster rail. 

Obiekt jest oświetlony i monitorowany. Koszt inwestycji 

wyniósł około 75 000,00 zł, z czego ponad 36 000,00 zł 

przeznaczono z Funduszu Sołeckiego, a blisko 9 000,00 zł 

zabezpieczono z budżetu Gminy Gniezno. Swój duży 

udział w powstaniu skateparku mieli także mieszkańcy 

Jankowa Dolnego, Rada Rodziców oraz lokalni 

sponsorzy – ich wkład własny wyniósł około 30 000,00 zł.  

 

7. Sołectwo Strzyżewo Paczkowe otrzymało wyróżnienie  

w IV edycji konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska". 

Wyróżnienie zostało oficjalnie przekazane na ręce sołtysa 

tamtejszej wsi Bolesława Dziela, podczas czerwcowej sesji 

Rady Gminy Gniezno. Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przekazał wyrazy 

uznania dla sołectwa Strzyżewo Paczkowe, które 

stawiane jest jako wzór współpracy na rzecz przyjaznej, 

zadbanej miejscowości, zamieszkałej przez zintegrowaną 

grupę mieszkańców aktywnych w działaniu na rzecz 

wspólnoty. Zaznaczył też, że umiejętnie wykorzystano 

środki zewnętrzne pochodzące z programu "Wielkopolska 

Odnowa Wsi".  

 

 

 

8. W dniu 13.06.2021r. odbył się I Ogólnopolski Wielobój Atletyczny Instytutu Sportu i Nauki w hali 

widowiskowo-sportowej w Zdziechowie. Dzieci w wieku od 7 - 12 lat brały udział  

w konkurencjach sprawnościowych m.in. biegi, skoki czy rzuty oraz w konkurencjach 

technicznych: rwanie i/lub podrzut, które oceniane były w systemie  

punktowym. Udział wzięło 7 klubów: AP ISiN Mnichowo, LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl, 

GTA Chrobry Gniezno,DAP Chrobry Gniezno, GKS Zamek Gołańcz,  Copal Trzcianka oraz 

https://www.facebook.com/strzyzewopaczkowe/?__cft__%5b0%5d=AZUWF6c_0zT3jZVEMqxlt8-DQp7-qEiOZQ8KQIygC5TJcCQ9Rdh5F5wOIUuIJQK239yvhHUVOnxiqB9HewihUZurDUAHgOrn9aois4_r9sy31B6yqtrqTd2wte74RRk6y0TpgdSaJ1vCmCksOQj3z4f48qHqEyuN2Nt-RfMB667tRIpsnX8yo40xHcaATsFAKQo&__tn__=kK-R
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AKS Myślibórz. Sklasyfikowanych zostało 64 uczestników, którzy współzawodniczyli w grupach 

do 10 i 12 lat, w kat. dziewcząt i chłopców. Celem organizacji Wielobojów Atletycznych jest 

promocja szkolenia wszechstronnego na początkowym etapie przygody dziecka ze sportem. 

Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Gminy Gniezno, Instytutu Sportu 

 i Nauki, GTA Chrobry Gniezno i prywatnym partnerom oraz wolontariuszom.  

 

9. Od 6 - 8 sierpnia 2021 roku trwał I Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych 

Straży Pożarnych Powiatu Gnieźnieńskiego w Modliszewie, którego organizatorem była 

Ochotnicza Straż Pożarna Modliszewo. 

Udział w zlocie wzięło blisko 50 osób  

z Modliszewa, Łopienna, Mielna, Kruchowa 

oraz z Niechanowa. Przez ten bardzo 

intensywny czas dzieci i młodzież brali udział 

w różnego rodzaju szkoleniach m.in.  

w zajęciach z zakresu ratownictwa 

medycznego, ratownictwa technicznego, 

ratownictwa wodnego i zaopatrzenia 

wodnego. 

 

  

https://www.facebook.com/maciej.zboj/?__cft__%5b0%5d=AZWp7ettv5Zbvbh_xx-WdOF2sUNVraVNVMlDsV4-S8ykVvcOypW7ce5xKFGmmx79Ga5AFPb_lAtwdLA5VO6baFyRETA-HMy1V1ZRYyj95pPssDelmebhBzuWmHayjnjDGqDmO28jhi2V5FMqP8AOpGDP3JIN4B9ltyhWt735Wq-fvCV4D-zUKewBksYoMcCpZcU&__tn__=kK-R
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10. „Samoobsługowe stacje naprawy rowerów na 

szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego”. Tym 

samym na terenie naszej gminy, a konkretnie  

w Zdziechowie przy kompleksie oświatowym oraz  

w Szczytnikach Duchownych przy Szkole Podstawowej 

postawiono wolnostojące stacje wyposażone  

w zestaw narzędzi i pompkę rowerową dostosowaną 

do różnych zaworów, pomocnych przy czynnościach 

naprawczych, z której korzystanie jest bezpłatne.  

 

 

 

 

11. Pod koniec sierpnia po pandemicznej przerwie odbyły się Dożynki Gminne zorganizowane 

w Goślinowie. Całość rozpoczął barwny korowód przedstawicieli poszczególnych sołectw oraz 

msza święta plenerowa, której przewodniczył ks. Proboszcz Paweł Gronowski z parafii  

w Zdziechowie. Mieszkańcy gminy licznie przybyli aby uczestniczyć we  wspólnym świętowaniu 

dnia plonów. W całość bardzo mocno zaangażowała się sołtys Goślinowa – Wioletta 

Nawrocka oraz Rada Sołecka. Imprezę wspomogli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych 

z Gminy Gniezno oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Obrzęd Dożynkowy przeprowadził 

zespól tańca ludowego Chludowianie.  
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12. We września wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka wraz z radną Gminy Gniezno Marią 

Brykczyńską wręczyły stypendia za rok szkolny 2020/2021 najbardziej uzdolnionej młodzieży 

uczącej się w szkołach gminnych. Takie wyróżnienie trafia do uczniów wykazujących 

szczególne, indywidualne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sportowej. 

Stypendia otrzymało 8 osób, które wyróżniają się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w nauce, 

sporcie lub działalności artystycznej, laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, zasługują 

na wsparcie i indywidualne traktowanie ze strony władz gminy. 

 

 

13. Zainaugurowano działalność kolejnych dwóch Klubów Seniora w Gminie Gniezno -  

w miejscowości Wierzbiczany oraz Mnichowo. A wszystko dzięki projektowi Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Aktywny 

Senior w Gminie Gniezno". Do Klubów zgłosiło się około 80 seniorów. Zajęcia odbywać się będą 

w każdy wtorek, środę i czwartek od 8:30 - 13:30. W ramach projekt realizowane są zajęcia 

ruchowe, muzyczno-taneczne, manualne, komputerowe, spotkania ze specjalistami, a także 

wyjazdy do kina, teatru czy spotkania okolicznościowe. Całkowita wartość projektu wyniosła 

ponad 1 100 000, 00 zł, z czego Gmina Gniezno otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 1 

050 000,00 zł. 
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14. Również we wrześniu odbyła się IV 

edycja Lubochnia Adventure Race.  

To triathlon, w którym zawodnicy mają do 

pokonania trzy konkurencje: etap 

kajakowy po jeziorze Wierzbiczany, etap 

rowerowy oraz etap biegowy, głównie 

duktami leśnymi. Udział w tym wydarzeniu 

sportowym wzięła ponad setka 

uczestników. 

 

 

15. W Braciszewie zakończył się projekt pod nazwą "Przystań rowerowa na Piastowskim Trakcie 

Rowerowym", który realizowany był w ramach konkursu współfinansowanego przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Projekt obejmował montaż wiaty i stacji samoobsługowej, 

stojaki na rowery, przygotowanie dokumentacji projektowej i tablic informacyjnych. Całkowita 

wartość projektu wyniosła 30 000,00 złotych. Dotacja Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego to 18 000,00 złotych. Wkład własny to ogółem 12 000,00 zł, w tym z budżetu 

Gminy Gniezno 6 000,00 złotych, natomiast drugie tyle przekazano z funduszu sołeckiego wsi 

Braciszewo. 

 

16. W połowie  listopada odbył się festyn w Szczytnikach Duchownych, podczas którego 

mieszkańcy  świętowali otwarcie parku, który jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Park od lat 

jest systematycznie porządkowany i urządzany przez mieszkańców. W uroczystym otwarciu 

brała udział Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz Radni Gminy Gniezno. Dzięki dofinasowaniu 

 z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  zrealizowano 

projekt  pn.: „Czy jesteś mały, czy duży, nasz park każdemu służy”. Zagospodarowanie terenu 

parku w Szczytnikach Duchownych w XI 

edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś”. Pozyskano dofinasowanie wysokości 

37 500,00 zł. Z tej puli zakupiono urządzenia 

zabawowe, stoły do gry, itp. Z Funduszu 

Sołeckiego mieszkańcy przeznaczyli 

35 000,00. zł na bodowe pomieszczenia 

gospodarczego – domku. Oprócz tego 

z budżetu gminy dodano na cele parku 

10 000,00 zł.  

https://www.facebook.com/Lubochnia-Adventure-Race-1103017676566148/?__cft__%5b0%5d=AZUVglm38wtBEx60VgApGSFDv_Iki-wdcQxZlVCQfMsuSr37NnykoMa6Nu-7Ob3pTyyMgwLB6ZN_O-JaDib8k49r2pCfuIWwmz0zqW9Fx4nDMwUHcHxZrd5RpI5tuvdlCA7Vejj8KdjTlHclupxaZoZoZ_MoqqhFx40o89aGTT3p7w&__tn__=kK-R
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17. W grudniu w sołectwie Lubochnia otwarte zostały pierwsze w naszej Gminie ścieżki  

do nordic walking. Projekt zrealizowany został w całości ze środków Gminy Gniezno  

w wysokości 17 730 zł w ramach współpracy Gminy 

Gniezno z organizacjami pozarządowymi. W wyniku 

ogłoszonego konkursu przeprowadzenie zadania 

powierzono Stowarzyszeniu Na Rzecz Aktywizacji 

Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni.  

W ramach projektu wytyczono 4 trasy o różnej 

długości i stopniu trudności, oznakowano trasy, 

powstały tablice informacyjne i miejsca do 

odpoczynku.  

 

 

18. Wzorem lat ubiegłych Gmina Gniezno przygotowała paczki świąteczne dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców z gminy. Po raz kolejny wspomogły nas Panie z gminnych Kół 

Gospodyń Wiejskich, które upiekły pyszne pierniki. Poświęciły swój czas wolny oraz włożyły całe 

serce, aby produkty były jakościowo jak najlepsze.  

 

 


